
Zajímá vás, co je v Pečkách nového? Rádi byste se dovídali, kam u nás 
za kulturou a sportem? Nezapoměňte sledovat aktuality a akce na webových 

stránkách města Pečky:

www.pecky.cz

Vážení občané,
pandemie nepřinesla jen rizika 

zdravotní, ale nyní se začínáme prát 
s těmi ekonomickými. Vinou výpad-
ku daňových příjmů a i skrze účelové 
kroky vlády, která samosprávy nijak 
nepodpořila, jsme přišli o obrovské 
prostředky v našem rozpočtu a počí-
táme s tím, že to tak bude i příští rok. 
Proto nyní pečlivě zvažujeme každou 
plánovanou investici a hledáme dal-
ší zdroje financování pro zamýšlené 
projekty. Přáli bychom si, abyste vý-
padky nepocítili, ale v tuto chvíli to 
nemůžeme zaručit. Každopádně vás 
ujišťuji, že spolu s vedením města 
uděláme vše, co bude v našich silách.

Vaše starostka, Alena Švejnohová

6 ČERVEN

2020

Cyklotrasa 8263
Milčice rozcestí - Chotutice 

Když jsem na jaře 2017 kontaktoval před-
sedu Rady značení Klubu českých turistů 
s dotazem na vyznačení cyklotrasy přes Vel-
ké Chvalovice, nečekal jsem, že se realizace 
protáhne na 3 roky.

Přesto se to povedlo a na začátku červ-
na došlo k vyznačení nové cyklotrasy 8263, 
která spojuje cyklotrasu z Kostelní Lhoty 
na Milčice a Chotutice přes Velké Chvalovi-
ce. Nově je tak vyznačena cyklotrasa, která 
umožňuje jízdu na kole z Velkých Chvalovic 
i Peček po značených cestách mimo silnice 
až k oblíbené labské cyklotrase. 

Ve směru na jih pak cyklotrasa vede po 
polní cestě, kterou se v loňském roce poda-
řilo zapojit do pěší dálkové poutní trasy Bla-
ník-Říp.

Tato trasa již je zanesena do mapových 
podkladů KČT a v průběhu léta bude vyzna-
čena i na mapy.cz 

Věřím, že tato drobná změna pomůže jak 
místním, tak i trochu zviditelní naše město 
v očích turistů, kteří budou mít nově mož-
nost přijet k nám na kole po značené cestě 
mimo silnice.

Tomáš Vodička
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Pečovatelská služba v době koronavirové
V neděli 17. 5. 2020 skončil v naší republi-

ce vyhlášený nouzový stav, ale i přes pokra-
čující preventivní opatření můžu říci, že se 
nám trochu oddechlo, tak jako asi většině 
lidí.

A jak strávily tento čas pečovatelky?
Na začátku nouzového stavu jsme se do-

hodli s mnohými rodinami, že převezmou 
dočasně péči o své blízké, a tak jsme měli 
více času se věnovat úklidu a dezinfek-
ci DPS a také nákupům pro další seniory 
z Peček. Postupně jsme se rozhodli rozdělit 
pracovní tým pečovatelek do dvou skupin, 
které se nepotkávaly. A tak vždy jedna sku-
pina pečovatelek pečovala často přesčas o ty 
nejpotřebnější seniory, kteří by se bez naší 
pomoci neobešli, zatímco druhá zůstávala 
v pohotovostním režimu, kdyby se „něco“ 
objevilo. Díky Středočeskému kraji, městu 
Pečky a  mnohým soukromým dárcům jsme 
získali poměrně dost ochranných pomůcek 
(roušky, respirátory, ochranné štíty, ochran-
né obleky, dezinfekce), což přispělo k větší 
bezpečnosti našich pracovnic. Velmi pozi-
tivně jsme vnímali také poskytnutí rych-
lotestů od Středočeského kraje, který nám 
je poskytl nad rámec zákonných opatření. 
Díky tomu tak máme možnost se již druhý 
měsíc pravidelně co 2 týdny nechat testovat 
proti možnému výskytu onemocnění mezi 
zaměstnanci, což také přispívá k větší poho-
dě pracovníků.

Jak postupovalo postupné rozvolňování 
opatření v naší republice, tak i u nás jsme 

v polovině května obnovili poskytování 
pedikúr, senior dopravy a také rozšířili po-
skytování péče ve středisku osobní hygieny. 
Přijímáme do pečovatelské služby nové kli-
enty a obnovujeme poskytování pečovatel-
ské služby v tom rozsahu jako před vyhláše-
ním nouzového stavu. 

Jako malou odměnu za trpělivost 
a vstřícnost se zavedenými opatřeními jsme 
v pátek 22.5.2020 uspořádali akordeonový 
koncert v atriu DPS. Pečeckým dobře zná-
má Eliška Nimburská zahrála a zazpívala 
tradiční české písničky. Obyvatelé přihlíželi 
sice z větší vzdálenosti od svých oken a bal-
konů, ale i tak nám s Eliškou zavál po téměř 

3 měsíční izolaci svobodnější svěží vzduch.
Pokud se bude situace vyvíjet i nadále 

příznivě, budeme moci nakonec ke konci 
června otevřít také denní stacionář pro seni-
ory. Aktivity senior klubu – cvičení na židli, 
trénink paměti a tvořivé dílny odkládáme až 
na září.

Přejeme si, aby to všechno těžké už bylo 
za námi. Víme, že i nadále musíme věnovat 
zvýšenou pozornost ochraně zaměstnanců 
a klientů, ale přesto jsme připraveni sloužit 
našemu poslání – umožnit seniorům, oso-
bám s postižením nebo s onemocněním co 
nejdéle setrvat ve svém domově.

Petra Čermáková, ředitelka

Procházka lesem na předpis?
Chodím se psem na procházku do míst-

ního parku. Ale to, co jsem viděla, mi vza-
lo dech a draly se mi slzy do očí. Pokácené 
zdravé stromy, které rostly desítky let, byly 
fuč. Nenávratně. Zpočátku jsem si mysle-
la, že jde o polom po vichřici. To nebylo po 
vichřici, to bylo cílené! Vždyť kde je zeleň, je 
i voda. Nevěřícně jsem kroutila hlavou, ale 
i ostatní, které jsem potkávala. Bylo mi líto 
ptáčků, kteří ze dne na den ztratili své do-
mečky a kteří zmateně poletovali a pobíhali 
sem a tam. Ani se nedivím, že některé druhy 
ptactva z planety mizí. Vždyť my jim v tom 
zdárně pomáháme. Tohle přece nemohl 
podporovat člověk se zdravým rozumem. 

Jít po lesní pěšině a vdechovat tu neza-

měnitelnou vůni. Užívat si pohled do zele-
ných korun stromů a občas některý obe-
jmout. I to může být vynikající terapie na 
náš splín. Pohyb, čerstvý vzduch, zeleň. To 
snižuje hladinu stresu a čistí hlavu. Samot-
ná procházka po lese je blahodárná a bohatě 
postačí k odbourání stresu, podpoře koncen-
trace a zlepšení nálady. Lesní terapie se těší 
velké oblibě a v některých zemích je dokon-
ce procházka lesem hrazena zdravotními  
pojišťovnami. Nyní jsme o tuto procházku 
zelení, o lesní terapii, přišli.

Chodila jsem do parku velmi ráda. Stro-
my voněly pryskyřicí, těšila jsem se na ptačí 
koncert, v mechu kvetly fialky, pomněnky, 
zkrátka idylka. Pes už měl svá místa, která 

Přestože vznik projektu Revitalizace 
městského parku předchází mému působe-
ní na radnici, cítím potřebu se opět vyjádřit 
k rozporuplným pocitům, který tento pro-
jekt v některých obyvatelích města způso-
buje.  Samozřejmě ani mne kácení stromů 
netěší, ale jsem upřímně přesvědčena, že 
budujeme krásný a dlouhodobě  udržitelný 
park s vidinou, že se situace, kdy velká část 
parku zmizí před očima kvůli nemoci stro-
mů nebo dožívání, a s tím spojeným havarij-
ním stavem zeleně, nebude opakovat. Všich-
ni chceme trávit bezpečný a klidný čas v ze-
leni.  A to nám revitalizovaný park umožní. 

Děkuji, Alena Švejnohová

Sdílíme názor paní Andresové, že pobyt 
v parku či v lese má blahodárný vliv na du-
ševní zdraví člověka. Bohužel Pečecký park 
byl silně napadený kůrovcem a vedle toho 
zde docházelo k dožívání krátkověkých bříz 
a k jejich chřadnutí. Při několika silných 
větrech z bříz padaly větve a docházelo tak 
reálně k ohrožení životů.

Původní koncepce parku byla postavená 
právě na těchto druzích - bříze a smrku. Tyto 
dřeviny musely být bohužel z výše uvede-
ných důvodů odstraněny, nedocházelo však 
ke kácení zdravých jedinců. Projekt byl pod 
dohledem Agentury ochrany přírody a kra-
jiny České republiky. Kůrovcovou kalamitu 
můžete vidět všude okolo sebe, zejména i ve 
volné krajině, kde dochází k faktickému 
decimování celých lesních porostů. K boji 
proti kůrovci nepřispívá ani stávající již ně-
kolik let trvající sucho. Dřeviny nemají sílu 
se přirozeně bránit a jsou oslabené.

Na stav parku a zdravotní stav dřevin 
byla veřejnost upozorňována na několika 

Vyjádření projektanta

Vyjádření 
starostky města

musel prozkoumat. Chodila jsem do parku  
velmi ráda. Ale budu muset změnit  směr.  
Z parku nečiší žádná energie, neboť z holé 
pláně se stalo mrtvé místo. 

Zkrátka byznys někdy vítězí nad zdra-
vým selským rozumem. Vyměnili jsme les 
za květinový záhon, který se musí neustále 
obměňovat dle ročního období. Nehledě na 
nedostatek vody. 

Aby se v budoucnu nestalo, že jediná ze-
leň, která v Pečkách bude, bude ta, kterou 
mají lidi na zahrádkách. A v dnešní době se 
za zábavou chodí  o víkendech nakupovat do 
obchodních center. 

A nyní na závěr: muselo dojít k tak dras-
tickému vykácení, pro mě zdravých stromů?

Chtěla jsem tento článek poslat již v prů-
běhu března, ale nastala nečekaná situace 
v podobě výskytu koronaviru, kdy byly k ře-
šení důležitější věci než byl tento můj pří-
spěvek.    

Božena Andresová
představeních projektu od roku 2017. Záro-
veň probíhaly i veřejné procházky parkem 
s výkladem ohledně stavu stávajícího a bu-
doucího. Zásah do parku byl nutným řeše-
ním vzniklé situace, kterému šlo jen velice 
stěží zabránit.

Pro park je zpracována nová koncepce 
celkové obnovy. V rámci první etapy kromě 
kácení dojde i k výsadbě stromového, keřo-
vého a bylinného patra. Vybrány jsou druhy, 
které odpovídají místním podmínkám a bu-
dou dobře snášet stále více nastupující su-
ché periody, čili volili jsme druhy perspek-
tivnější. Nové výsadby se v parku realizují 
v těchto dnech a na podzim roku 2020 budou 
následovat další. Postupnými kroky tak do-
jde k obnovení parku s pestrým druhovým 
zastoupením dřevin, které zajistí stabilní 
porost schopný odolávat stresovým obdo-
bím, což stávající monokulturní výsadba 
není schopná zajistit.

Za autorský tým Land05, Ing. Martina 
Forejtová a Ing. Martina Havlová, Ph.D.
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Z květnových jednání Rady města
RM schválila
•  Poskytnutí daru ve výši 3.000,- Kč společnosti Linka bezpečí, z.s.
•  Poskytnutí dotace ve výši 25.000,- Kč Spolku železničních modelářů Pečky.
•  Výsadbu 30 ks dřevin (ovocné stromy a ořešáky) na podzim r. 2020 podél východní strany 

komunikace vedoucí z Peček směrem na Kostelní Lhotu a schvaluje závazek následné 
péče. Výsadbu finančně zajistí společnost Sázíme stromy, z.ú. a zrealizuje ve spolupráci 
s dobrovolníky. Město Pečky bude financovat následnou péči.

•  Uzavření SOD na zhotovení dílčích, udržovacích prací /zednické práce, malování, obkla-
dy stěn, oprava WC/ v objektu AFK Pečky. 

•  Znovuotevření sportovní haly Parkhaly v Pečkách od 11. 5. 2020 za platných hygienic-
kých podmínek dle Usnesení vlády č. 490/2020 v souvislosti s mimořádným opatřením 
při epidemii COVID-19. 

•  Přijetí  dotace ve výši 150.000,- Kč z rozpočtu  Středočeského kraje -  Středočeský fond 
podpory dobrovolných hasičů a složek IZS na projekt: „Obnova osobních ochranných 
prostředků SDH Pečky“ a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace. 

•  Uděluje souhlas zřizovatele se zapojením do projektu „Obědy do škol ve Středočeském 
kraji III“.

•  Zveřejnění záměru na pronájem pozemku č. parc. 1652 (312 m2 ) - zahrada – v obci a k.ú. 
Pečky za těchto podmínek:

 - cena za pronájem pozemku je stanovena na 500,- Kč/měsíc
 - nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce
 - využití pozemku - pouze jako zahrada
 - žadatel musí doložit vlastnický vztah ke nemovitosti č.p. 39 v Pečkách.

Doporučuje ZM ke schválení
•  Přijetí dotace OPZ na projekt: Pečky – sociálně odpovědné město za spoluúčasti města 

ve výši 5 %.
•  Odkoupit  pozemky, které jsou v majetku Českých drah, a.s.
•  Účast na dražbě pozemku č. parc. 1843/1 (45 m2)   pozemku č. parc. 1843/2 (45 m2) v obci 

a k.ú. Pečky – lokalita „Bačov“.  RM doporučuje ZM pověřit paní starostku dražit a vy-
dražit pozemky za ceny v maximální  výši:. 

 -  pozemek č. parc. 1843/1 (45 m2)  500,-Kč/m2

 -  pozemek č. parc. 1843/2 (45 m2)  500,- Kč/m2. 
Blanka Kozáková

Pečecké 
služby s.r.o.

Nabídka brigády
- plevelení po městě

Na základě dohody s vedením Města 
Pečky pokusit se tento rok likvidovat plevel 
bez chemie jsme dosud nepoužili ani kap-
ku totálního herbicidu. Zatím jsme tak do 
konce května snížili roční aplikaci totálního 
herbicidu o 26 %. Chceme v tom i nadále po-
kračovat, ale vzhledem k vysoké náročnosti 
plevelení hledáme brigádníky, kteří by měli 
zájem se podílet na údržbě města bezche-
mickou cestou.

Hledáme brigádníky pro příležitostné 
plevelení po městě. Jedná se o sezónní práci 
do konce října 2020 formou dohody o prove-
dení práce/dohody o pracovní činnosti. Po-
žadujeme samostatnost, zručnost a fyzickou 
odolnost. Výhodou je, když zájemce bude 
mít již zkušenost s plevelením, není však 
podmínkou - zaškolíme a vybavíme potřeb-
nými pomůckami. 

Nabízíme 
110,- Kč / 1 hodinu. 

Případné dotazy zodpovíme a zájemci 
o brigádu se mohou hlásit na 

info@pececkesluzby.cz.

Odpady ve 
Velkých 

Chvalovicích
Vzhledem k plánovanému ukončení nou-

zového stavu v průběhu května 2020 bude 
od 1. 6. 2020 opětovně zaveden harmono-
gram mobilního svozu odpadu ve Velkých 
Chvalovicích.

Každou 1. sobotu v měsíci od 8 do 10 ho-
din budete moci předávat odpady za přítom-
nosti zaměstnance Pečeckých služeb s.r.o. 

Nový harmonogram mobilního svozu od-
padu je tedy:

6. června 2020 od 8 do 10 hodin
4. července 2020 od 8 do 10 hodin

1. srpna 2020 od 8 do 10 hodin
5. září 2020 od 8 do 10 hodin

7. října 2020 od 8 do 10 hodin

Po tomto období bude četnost a množ-
ství předávaného odpadu dále vyhodnocena 
a případně upraven harmonogram.

Připomínáme, že pro předávání odpadu 
můžete nadále využívat sběrný dvůr v Peč-
kách. 

Aktuální schválená provozní doba sběr-
ného dvora v Pečkách je:

středa 13:00 - 16:00 hod
sobota 08:00 - 14:00 hod

Hezký začátek léta přeje,
Adam Brant

Výsadba stromů na Kostelní Lhotu 
- podzim 2020

Stejně jako v předchozích letech i le-
tos bychom chtěli na podzim vysadit další 
stromy v katastru Peček. Rádi bychom tak 
navázali na realizované výsadby kolem cy-
klostezky na Chvalovice, cesty z Chvalovic 
ke hřbitovu, polní cesty na Ratenice nebo 
silnice na Tatce.

Tentokráte se chceme vydat k silnici 
směr Kostelní Lhota. Kostelní Lhota vysáze-
la třešně a javory od dálničního nadjezdu až 
k hranici katastrů. My bychom rádi na tuto 
výsadbu navázali a pokračovali ve výsadbě 
stromů směrem do Peček. Výsadbu od hra-
nice katastru směrem k městu volíme proto, 
že tuto silnici někde za Pečkami bude křížit 
obchvat. A dokud nebude geodeticky zamě-
řen, hrozí, že by námi vysázená zeleň přišla 
vniveč při budování obchvatu.

Máme zajištěn souhlas s výsadbou od 
města Pečky i od Krajské správy silnic do-
hromady pro 80 stromů. Rádi bychom v této 
lokalitě vysadili třešně, švestky, hrušně, jab-
loně a ořešáky. Znovu ale bude záležet na 
tom, zda se najde dost dobrovolníků, kteří 
se do výsadby zapojí.

Podobně jako v předchozích letech, kaž-
dý, kdo se chce zapojit do projektu, si může 
jeden nebo více stromků na webu vybrat 
a zarezervovat. A samozřejmě nejdůležitější 
je pak v listopadu dorazit a vybraný stromek 
si zasadit.

Do projektu je možné se zapojit na: http://
pecky.jan.tax/alej2020podzim

Web je v provozu a stromy si již můžete 
adoptovat.

Tomáš Vodička, Jan Tax, Ladislav Zindr
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Občanská poradna v plném provozu
Občanská poradna Respondeo po ome-

zení služeb kvůli epidemii koronaviru ob-
novila provoz. „Klienti mohou znovu využít 
osobní konzultace, případně se na nás mo-
hou obrátit i telefonicky či emailem“, uvádí 
vedoucí služby Hedvika Stuchlíková. „Pro 
klienty je připravena dezinfekce a dezin-
fikujeme také poradenské prostory, samo-
zřejmostí je nošení roušky a o totéž žádáme 
i klienty“, dodává Stuchlíková.

Občanská poradna řešila v uplynulých 
týdnech kromě běžných dotazů také řadu 
otázek v souvislosti s koronavirem, ať už 
se jednalo o ošetřovné, překážky v práci na 
straně zaměstnavatele, výpověď z nájmu či 
snížení mzdy. Nouzový stav a opatření pro-

ti šíření viru zkomplikovaly klientům také 
soudní či správní řízení, protáhly se lhůty 
vydání rozhodnutí či nařízení soudních jed-
nání. „S uvolněním vládních nařízení se vše 
pomalu vrací do normálu a klienti pokračují 
v řešení problémů, které řešili před začát-
kem epidemie,“ říká Hedvika Stuchlíková 
a doplňuje: „Očekáváme ale, že její následky 
se nejen v občanské poradně, ale i v dalších 
sociálních službách teprve projeví. Jsme 
připravení být klientům nápomocní.“ 

Objednání / informace o službě
tel.: 325 511 148
e-mail: info@respondeo.cz

Minigolf Pečky
Konečně jsme se dočkali! Virus byl skoro 

pokořen a tak jsme mohli uspořádat první 
minigolfový turnaj pro veřejnost. Sešlo se 
přes třicet hráčů, jak profíků tak amatérů 
i 14 dětí. Hole a míčky byly vydezinfikovány 
před a po hře. Hrála se dvě kola a v dětech 
zvítězil Erik Vronka, druhý byl Petr Šimon 
a třetí Vojta Veverka. V další kategorii zvítě-
zil Franta Vlček, druhý Kuba Veverka a třetí 
Standa Svoboda. V profi hráčích zvítězila 
Dáša Veverková, druhý byl Zdeněk Veverka 
a třetí Jana Joklová, která vyhrála s Erikem 
Vronkou i kategorii dvojic.

Společenský 
klub Pečky

Vzhledem k tomu, že se koná rekon-
strukce v kult. středisku, budeme se scházet 
každé pondělí od 15 hodin za pěkného poča-
sí na minigolfovém hřišti případně v parku. 
Je krásně a tak se budeme věnovat sportu 
vhodnému pro seniory. Takže petangue, šip-
ky, minigolf, cvičení, kroket a žolíky nebo 
jen tak posedíme a popovídáme.

Věra Šuková

Vcházíme do Jeronýmovy síně

Kdo by z občanů neznal na jižní stra-
ně města náměstí s pomníkem a evange-
lickým kostelem – Jubilejním chrámem 
Mistra Jana Husa! Moderně řešené dveře 

uvnitř kostela i fary nesou pečeť českého 
kubismu jako celé unikátní zařízení. K lodi 
je směrem do náměstí přistavěna Jeroný-
mova síň, která byla původně přístupná 
jen z lodi kostela a staré kanceláře farního 
úřadu. V roce 1947 však byl proražen z ram-
py nový vstup, aby se do ní mohlo vcházet 
také zvenčí. Do otvoru byly se zárubní za-
sazeny dveře, druhotně užité z jednoho 
z pečeckých domů. Jsou dvoukřídlé, dělené 
klapačkou v podobě žlábkovaného pilastru, 
zakončeného  jónskou hlavicí a v rovině 
zámku přerušeného drobnou diamanto-
vou bosou. Spodní část křídel ve funkci 
kopny je oddělena průběžnou římsou a vý-
plně křídel mají podobu profilované bosy. 
V protáhlých výplních nad kopnou, lemova-
ných profilovanou lištou, jsou obdélná pole 
s vloženou plastickou rozetou. Nejbohatěji 
je členěna horní část dveří. Nad čtvercový-
mi výplněmi s bosou je drobný nástavec, 
rozpačitě složený z řady ornamentálních 
motivů, kontrastující s poměrně jasným 
členěním spodní části. Dvojice konzolek 
s páskem zubořezu jako by podpírala sla-
bou lištu, ve stejných osách pokračují žláb-
kované pásky nesoucí profilovanou římsu. 
Mezi nimi jsou obdélná, ostře vykrojená 
pole s kosočtverečnou bosou. Římsu ještě 
korunují drobné nástavce se vzdutou lištou 
kuriózně sestavené z prvků rolverku a geo-
metrických útvarů.  Z úsporných důvodů 
se tak zachovaly, byť silně otlučené, bohatě 
zdobené eklektické dveře znatelně starší, 
než stavba síně, do které jimi vstupujeme. 

Miloslav Vlk, 
historik umění a člen kulturní komise města

Poštovní holubi v Pečkách
Po menší odmlce Vás čtenáře opět vítám 

u našeho povídání. I do naší zájmové činnos-
ti zasáhla současná pandemie koronaviru. 
Dlouhou dobu nikdo nevěděl co se letos 
bude vůbec dít. Postupné uvolňování opat-
ření však vedlo k tomu, že jsme na počátku 
měsíce května mohli s našimi svěřenci vyra-
zit na první společné nácviky. Menší zpoždě-
ní nikoho neodradilo, ba naopak, všichni se 
do všeho vrhli s velkým nadšením. Při dodr-
žování daných podmínek jsme uskutečnili 
i první závody.

Jak jsem již zmiňovala závody dospě-
lých holubů se konají od začátku května do 
konce července. Rozpis závodů dostávají 
účastníci již v zimě. Za sezónu se uskuteč-
ní 20 závodů v rozmezí 120 – 1000km. Podle 
vzdálenosti se tyto závody rozdělují na krát-
ké tratě (KT)  120-300 km, střední tratě (ST) 
300-500km a dlouhé tratě což je nad 500km.

V našem sdružení se klasicky jako KT 
létá Tachov, německý Amberg či Erlangen 
po KT přicházejí ST Kupferzell a Heilbronn 
a DT  Thionville, Troyes a nejdelší  belgic-
ké Knoke-Ostende, které je vyhlášeno jako 
zemský závod. To znamená, že v tomto mís-
tě vypustí své holuby všechny Oblastní spol-
ky celých Čech najednou.

Na jednotlivé závody se používají holubi 
specialisté. Na KT a ST se nasazují holubi 
sprinteři, vychovaní pro svou rychlost. Sa-
mozřejmě , že rychlost letu holuba se hodně 
odvíjí od počasí v době závodu (horko, vítr, 
déšť), průměrná rychlost u takových sprin-
terů bývá i 1200 – 1500m/min., tyto tratě 
dokáží holubi překonat za několik málo ho-
din a my tak můžeme závodníky očekávat 
při raním vypuštění již někdy před obědem 
(400 km).

Pak je zvláštní skupina holubů vychovaná 
pro svou tvrdost a vytrvalost. Ti se využívají 
na ty nejdelší tratě. Tito holubi dokáží letět 
celý den bez přestávky. Při nepřízni počasí 
může takový závod trvat i několik dní a ti, 
kteří se vrátí mezi prvními jsou již opravdo-
ví páni mistři. Při DT proběhne košování už 
ve čtvrtek, aby se auto dostalo včas na dané 
místo a holubi jsou pak vypuštěni v sobotu 
ráno. Samozřejmě, že při takové delší cestě 
je nutno holuby v autě nakrmit a napojit. Při 
těchto dlouhých a těžkých závodech ve mně 
vždy až mrazí a říkám si jak to takový tvor 
může zvládnout. Spousta lidí se i ptá podle 
čeho se holub při návratu domů orientuje. 
Ani dnešní věda na to tak úplně nepřišla, ale 
mezi hlavní orientační smysly patří vnímá-
ní magnetického pole a až neskutečný čich 
holuba.

Petra Mašínová
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Noc kostelů 2020
Že jste ještě nikdy nebyli v Jubilejním 

chrámu Mistra Jana Husa v Pečkách? 
Skvělou příležitost si prohléd-

nout tento pečecký skvost budete 
mít v pátek 12. 6. od 17 - 22 hodin.

Na Noc kostelů mohou zájemci navštívit 
církevní památky po celé České republice. 
V evangelickém kostele v Pečkách pro vás 
připravujeme:

17.00 dětské hry, tvoření a soutěžení 
s malou odměnou, na farní zahradě

19.30 letní kino - ve spolupráci s Kultur-
ním střediskem Pečky promítneme doku-
ment Krajina v tísni (Česko, 2017, 52 min.) 
s unikátními leteckými záběry české kraji-
ny. Promítá se jen za hezkého počasí.

Aktuální informace na 
www.nockostelu.cz
Těšíme se na viděnou, 
otevřeno bude pro Vás!

Zdenka Hájková

Kulturní program se vrací do Českého Brodu!
Schmitzer, Pokáč, Voxel, Kacia a také Táborský, Stašová, Vyskočil, Pawlovská

22. 6. 2020 se rozjíždí předprodej na před-
stavení v Kulturním domě Svět v Českém 
Brodě. Představení proběhnou od září do 
prosince tohoto roku. Jejich přehled najdete 
www.cvik.info, na sociálních sítích a plaká-
tovacích plochách v Českém Brodě i v okol-
ním Lístky koupíte Gouout.cz

Program je složen z nových představení 
a i z těch přeložených díky uzavírce způso-
bené korona virem. Na co se tedy těšit a co 
objednávat:

Divadlo: 
Pojďme začít dětmi. Divadelní podzim je 

pro ně rájem. Přinášíme jim samé součas-
né kvalitní divadelní inscenace, kdy se při 
jejich zhlédnutí nejenže nezačnete nudit, 
ale naopak budete si ještě dlouho vyprávět 
o tom, jak byl vystavěn dialog, jaké bylo 
výtvarné pojetí a jak pojmul námět režisér. 
Divadlo formuje a rozvíjí dětský charakter 
a představivost, nenechte si tedy ujít díla od 
legendární Damůzy a nebo spádovité hry od 
TOY Machine. Když už jsme u spádu, tak je 
třeba zmínit STAND UP, který po uvedení 
Tomáše Matonohy, vyvolal velký zájem a tak 
zařazujeme v tomto žánru ještě vystoupení 
Michaely Dolinové a také Haliny Pawlovské. 
V divadelních hrách dále potkáte Miroslava 
Táborského nebo Ivana Vyskočila. 

Povídání: Do populárních křesel pro 
hosty zasedne Jana Švandová, světoznámý 
fotograf Robert Vano, Iva Hüttnerová, Petr 

Štěpánek. Pozvali jsme významné české 
cestovatele v čele s Jiřím Kolbabou, Vladi-
mírem Váchalem a s hercem Ondřejem Liš-
kou.

Koncerty: Podzimní sezónu koncertů 
zahájí již vyprodaný Pokáč, ale hned na něj 
naváže písničkářský ženský objev Kaczi, 
který zvedá posluchače ze židlí během prv-
ní písně a to nejen pro často velmi úsporný 
oděv. V závěru roku pak vystoupí ještě Jiří 
Schmitzer a Michal Horák & Voxel. 

Kino: program kina bude uveden samo-
statně v polovině srpna dle aktuální nabíd-
ky filmů. Díky moc za pozornost a hlavně 
návštěvu.

Helena Maříková a Petr Steklý 

Foto: Mezi osobnosti, které si zahrají 
v našem divadle bude i Miroslav Táborský 
Českobrodské Kino prosí Pečky o podporu!

Do redakční pošty nám došel tento do-
pis, který otiskujeme, protože si myslíme, 
že Český Brod je  pro nás místem, kam lze 
snadno zajet vlakem za kvalitním kinem.

Dobrý den, máme na Vás velikou prosbu. 
Zapojili jsme se do participativního rozpoč-
tu Středočeského kraje s ideou získat pro 
nás peníze na pořízení biblioboxu a obnovu 
vybavení kina. 

Proto prosíme o  podpůrnou akci anebo 
„pouze“ o dva hlasy pro náš projekt Prima 
Kino a Knihovna. Český Brod. 

Elektronicky můžete hlasovat zde: http://
mujkraj.kr-stredocesky.cz/hlasovani

Vaším hlasem umožníte 22.000 obyva-
telům v okolí chodit 4x týdně do kina na 
premiérové filmy a vracet knihy, když po-
třebují. 

Z Českého Brodu velké díky všem lidem 
z Peček.

 Petr Steklý a Eva Vedralová, Centrum 
vzdělávání, informací a kultury/Městská 
knihovna

Knihovna. Kino. Divadlo. Koncerty. In-
formační centrum.

www.cvik.info,
náměstí Arnošta z Pardubic 1, 
Český Brod, 
petr@cvik.info, tel. 608 123 013

Petr Steklý

Milada v souvislostech
Promítání filmu Milada s debatou
Neděle 28. 6. 2020 od 18 hodin
Městská knihovna v Pečkách

V souvislosti se 70. výročím justiční 
vraždy Dr. Milady Horákové zveme na 
promítání filmu Milada (2017). Filmu bude 
předcházet uvedení do historických souvis-
lostí, tím nás provede pedagog PhDr. Mi-
chal Arnot a po filmu budeme společně ho-
vořit nejen o historických, ale také o práv-
ních aspektech procesu s advokátem Mgr. 
Jiřím Švejnohou.

Film Milada je inspirován osudem a ži-
votem JUDr. Milady Horákové, který se do-
tkl mnoha lidí. Odehrává se v letech 1937 – 
1950 a vypráví příběh ženy, v jejíž osobnosti 
a životě byly morální principy zakořeněny 

tak silně, že se často ve svých rozhodnutích 
řídila více svým svědomím než srdcem, 
a to i za cenu ohrožení vlastní rodiny a sebe 
sama. Milada Horáková byla popravena 27. 
června 1950 i přesto, že tehdejší prezident 
Československé republiky dostal mnoho 
žádostí o udělení milosti. O její milost žáda-
li např. Albert Einstein, Winston Churchill 
nebo Eleanor Rooseveltová. Ústředními té-
maty filmu jsou svoboda, boj za demokra-
cii, pravda, láska, naděje, moc a oběť, které 
jsou velmi aktuální i dnes. Cílem filmu je 
přiblížit osobnost Milady Horákové, její ži-
vot a osud, nejširšímu publiku v České re-
publice a v zahraničí.

Na promítání a debatu vás srdečně zve 
Alena Švejnohová

V sobotu 27.6.2020 od 9 hod. 
se v kostele sv. Václava v Peč-
kách slouží zádušní mše za 
oběti komunistického režimu. 

Přijďte společně vzpomenout při pří-
ležitosti Dne památky obětí komunistic-
kého režimu na statečné muže a ženy, 
jejichž život zničil komunistický režim, 
který občany popravoval, vraždil a ža-
lářoval je ve věznicích a táborech nu-
cených prací, při vyšetřování a v době 
žalářování vůči nim používal brutální 
metody včetně fyzického a psychického 
mučení a vystavoval je nelidským útra-
pám.
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Temné výročí
Mlčky a téměř bezhlesně, s občasným 

zakašláním, trpělivým, šouravým krokem 
poslušného automatu, šíje shrbené, ohnuté 
bodavou bolestí, zlomené tíhou snad celého 
světa, s klapáním dřevěných kufrů o chod-
ník, odešel za jednoho červnového rozbřes-
ku z Peček starý svět.  

Nejedny oči zpoza záclony, pokradmo, 
schované ve stínu nábytku, schodiště, za 
dveřmi, nebo za vzrostlým kvítkem v květi-
náči, to všechno sledovaly a viděly.

Psalo se úterý 9. června 1942, o němž 
nám však chybí přímé svědectví. 

Co se stalo?
Museli odejít. Vyklidit životní prostor pro 

vyšší rasu. Zmizet. 
Nikdo se za ně nepostavil. Nikdo nepro-

testoval. Postupně si lidé zvykli, že tu už ne-
budou, že tu už vlastně skoro nejsou. Někdy 
se to některým i docela hodilo, zvláště pak, 
když šlo o majetek, o šperky, o peníze… Ko-
lik hanebnosti a zločinů se dalo lehce scho-
vat.

Kolik hanebnosti a zločinů se neschova-
lo. Zločinů na lidech, zločinů proti lidskosti.

Co zbyde po člověku? Příběh, řeklo by 
se. Ale ne vždycky a u všech. Možná, že na-
konec najdeme jen zašlou papírovou kartu 
s nápisem: ÚSTŘEDNÍ KARTOTÉKA – 
TRANSPORTY. 

Co tedy víme? Pět dní po skonu Reinhar-
da Heydricha z našeho města navždy zmize-
li: 

Allina Karel, dvaadvacetiletý, nar. 27. 
3. 1920, bydliště Pečky – Komenského 258. 
Z Terezína odjel 1. 2. 1943 transportem Cu 
do Osvětimi.

Eisler Jan, osmnáctiletý, nar. 6. 12. 1924, 
bydliště Pečky – Komenského 258. Z Terezí-
na odjel 12. 6. 1942 transportem AAk „nezná-
mo“ kam. Pozn.: Zemřel v Majdanku 18. 7. 
1942 dle knihy mrtvých.

Eisler Karel, třiapadesátiletý, nar. 22. 
3. 1889, bydliště Pečky – Komenského 258. 
Z Terezína odjel 12. 6. 1942 transportem 
AAk.

Eislerová Marta, čtyřiapadesátiletá, nar. 
11. 9. 1888, bydliště Pečky – Komenského 
258. Z Terezína odjela 12. 6. 1942 transpor-
tem AAk.

Eisler Petr, šestnáctiletý, nar. 13. 6. 1926, 
bydliště Pečky – Komenského 258. Z Terezí-
na odjel 12. 6. 1942 transportem AAk.

Ing. Freund Heřman, šestačtyřicetiletý, 
nar. 23. 9. 1896, bydliště Pečky – Husova 191. 
Z Terezína odjel 12. 6. 1942 transportem AAk 
„neznámo“ kam. Pozn.: Zemřel v Majdanku 
21. 7. 1942 dle knihy mrtvých.

Freundová Gertruda, devětatřicetiletá, 
nar. 17. 10. 1903, bydliště Pečky – Husova 
191. bydliště Pečky – Komenského 258. Z Te-
rezína odjela 12. 6. 1942 transportem AAk.

Herman Otto, padesátiletý, bližší údaje 
nezjištěny.

Hermanová Marie, devětačtyřicetiletá, 
nar. 18. 7. 1893, bydliště Pečky – Komenské-
ho 252. Z Terezína odjela 6. 9. 1942 transpor-
tem Dl do Osvětimi.

Hermanová Milena, jednadvacetiletá, 
nar. 31. 5. 1921, bydliště Pečky – Komenské-
ho 252. Z Terezína odjela 1. 2. 1943 transpor-
tem Cu do Osvětimi.

Herman Jiří, dvacetiletý, nar. 2. 6. 1922, 
bydliště Pečky – Komenského 252. Z Terezí-
na odjel 1. 2. 1943 transportem Cu do Osvě-
timi.

Hipschová Beatrice, padesátiletá, nar. 16. 
5. 1892, bydliště Pečky - Husova 191. Z Te-
rezína odjela 12. 6. 1942 transportem, AAk.

Hipsch Ludvík, dvaapadesátiletý, nar. 16. 
1. 1890, bydliště Pečky – Husova 191. Z Tere-

zína odjel 12. 6. 1942 transportem AAk.
Hipsch Jiří, dvaadvacetiletý, nar. 7. 10. 

1920, bydliště Pečky – Husova 191.  Z Terezí-
na odjel 12. 6. 1942 transportem AAk.

Hipsch Pavel, dvacetiletý, nar. 29. 6. 1922, 
bydliště Pečky – Husova 191.  Z Terezína od-
jel 12. 6. 1942 transportem AAk.

Mautner Karel, devětadvacetiletý, bližší 
údaje nezjištěny.

Mautnerová Růžena, čtyřiapadesátiletá, 
nar. 26. 8. 1888, bydliště Pečky – Žižkovo 
nám. 42. Z Terezína odjela 6. 10. 1944 trans-
portem Eo do Osvětimi. 

Picková Růžena, osmasedmdesátiletá, 
nar. 10. 8. 1864, bydliště Pečky – Komenské-
ho 252. Z Terezína odjela 22. 10. 1942 trans-
portem Bx do Treblinky.

Russová Růžena, jednapadesátiletá, nar. 
10. 1. 1891, bydliště neznámé. Z Terezína od-
jela 12. 6. 1942 transportem AAk.

Steinová Sonja, dvanáctiletá, nar. 17. 9. 
1930, bydliště Pečky 22. Z Terezína odjela 12. 
6. 1942 transportem AAk.

Stein Karel, desetiletý, nar. 15. 8. 1932, 
bydliště Pečky 22. Z Z Terezína odjel 12. 6. 
1942 transportem AAk.

Steinová Eva, třináctiletá, nar. 6. 9. 1929, 
bydliště Pečky 22. Z Terezína odjela 12. 6. 
1942 transportem AAk.

Steinová Marie, třiatřicetiletá, nar. 7. 11. 
1909, bydlištěm Pečky 22. Z Terezína odjela 
12. 6. 1942 transportem AAk.

Traub Adolf, devětačtyřicetiletý, nar. 22. 
8. 1893, bydliště Pečky – Žižkovo nám. 43. 
Z Terezína odjel 12. 6. 1942 transportem 
AAk.

Transportem AAc vypraveným z Kolína 
do Terezína dne 9. června 1942, bylo de-
portováno celkem 725 osob, zahynulo 696, 
pouze 29 se dožilo konce války. Transport 
AAk vypravený z Terezína 12. června 1942 
směřoval do vyhlazovacího tábora Trawniki, 
který leží asi 40 km od města Lublin ve vý-
chodním Polsku. 

Náš seznam však zatím není úplný, 
u dvou jmen jsme nedokázali v existují-
cích mezinárodních databázích najít další 
informace a ztotožnit je s dalšími oběťmi 
holokaustu z našeho města. Kde většina 
pečeckých obětí bydlela, už ale víme. Mož-
ná bychom je měli navždy připomínat pro-
střednictvím tak zvaných „stolpersteinů“ 
– kamenů zmizelých. Kameny, o které je 
třeba klopýtnout (zavadit pohledem) jsou 
dlažební kostky s mosazným povrchem, 
vsazené do chodníku před domy obětí holo-
kaustu a nacistického režimu. 

Libor Vodička



Děkuji touto 
cestou panu Lu-
káši Hanzelínovi 
za sponzorský dar 
v podobě ochran-
ných štítů na obli-
čej, které nám po-
skytl pro všechny 
zaměstnance. Kdo 
přichází ráno s dět-
mi do mateřské ško-

ly, tak na vlastní oči vidí, že ochranné pro-
středky skutečně používáme.

Na místě je také poděkování MAS Pod-
lipansko, které nám rovněž štíty poskytlo 
zcela nezištně. 

A poslední, ale rozhodně ne méně vý-
znamné poděkování, patří všem rodičům, 
kteří respektují zdravotní kontrolu při vstu-
pu do školky ráno, v poledne i odpoledne, 
a všechna zdravotně bezpečnostní opatření 
s tím spojená.

Jen díky podpoře Vás všech situaci dobře 
zvládáme nejen my, ale hlavně naše děti.

Miroslava Zumrová, ředitelka školy
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…a rok je za námi
Čas letí jako 

splašený kůň. 
Alespoň tak se 
to říká. Před 
chvílí začal škol-
ní rok a už tu 
máme jeho ko-
nec. Všechno 
jsme perfektně 

naplánovali a rozplánovali do deseti měsíců 
a s představou, že je konec v nedohlednu 
jsme v září vyrazili do procesu vzdělávání. 
Dařilo se nám plnit téměř všechno, co jsme 
měli v plánu. Jenom jsme nepočítali s tím, 
že by se něco mohlo opravdu hodně pokazit. 
A radostně jsme vyrazili na jarní prázdniny, 
ze kterých jsme se už do školy v tomto škol-
ním roce nevrátili.

Alespoň ne tak, jak jsme si představovali 
a jak jsme byli zvyklí. Ze dne na den bylo 
všechno jinak, než jsme si představovali 
a než jsme plánovali. Naštěstí jsme neztratili 
hlavu a víru v to, že jsme schopni zvládnout 
i tuto situaci. A ve spolupráci školy, žáků 
a rodin se nám to podařilo.

Jak s oblibou říká moje matka: „Všechno 
špatné je k něčemu dobré“. To špatné bylo 

to, že se nás pokusil ovládnout strach z bu-
doucího, že jsme najednou byli rozděleni. 
Nejen rouškami, ale každý někde jinde a ne-
mohli jsme se každodenně setkávat tak, jak 
jsme byli zvyklí.

To dobré spočívá v tom, že jsme v sobě 
objevili věci, o nichž jsme někdy neměli 
ani tušení. Spousta učitelů v sobě objevila 
IT specialisty, i když předtím měli pocit, že 
samotné spuštění počítače je na hranici je-
jich možností. Naučili se komunikovat jiný-
mi způsoby, než byli doposud zvyklí a navíc 
i vztahy ve vzájemné komunikaci se posu-
nuly na jinou úroveň. 

Také žáci v sobě objevili netušené mož-
nosti, protože najednou byli za své vzdělává-
ní zodpovědní oni sami. Nikdo je nedovedl 
za ručičku do lavice, kde by si v blahorov-
ném klidu odseděli vyučovací hodinu, aby 
se mohli odreagovat s kamarády o přestáv-
kách. Najednou byl každý sám za sebe a mu-
sel si najít způsob jak se zúčastnit společ-
ného vzdělávání. Bylo to jiné vzdělávání, 
založené na aktivitě nejen učitele, ale přede-
vším samotných žáků. Ukázalo se, že právě 
toto moc neumíme a musíme se to společně 
učit…

Poděkování za 
ochranné štíty

Škola na dálku
Už si ani přesně nevzpomínám, ale my-

slím si, že bylo 6. března, když jsem přišel 
ze školy domů a věděl jsem, že mi začínají 
jarní prázdniny. Těšil jsem se, že si pořádně 
odpočinu. Týden utekl jako voda a byl jsem 
zvědavý, co mě ve škole čeká. Ale to jsem se 
zmýlil. Přišlo nečekané překvapení – dne 
12. března vyhlásila naše vláda nouzový stav 
kvůli rychlému šíření koronaviru v Evropě.

 Byl jsem trochu v šoku, že se do školy ne-
vrátím. Měl jsem z toho rozporuplné pocity. 
Nevěděl jsem, jestli se mám radovat, nebo 
být smutný. Co bude dál? Kdy začne zase 
škola? Ale domníval jsem se, že se prázd-
niny neprodlužují a čeké mě práce doma. 
A nemýlil jsem se. Hned druhý den mi na-
psala paní učitelka a zadala mi domácí úko-
ly. A začala mi škola na dálku.

Zprvu jsem se domníval, že to bude stej-
né jako ve škole. Ale bylo to pro mě mnohem 

lepší. Zjistil jsem, že výuka na dálku má 
spoustu výhod. Nemusím vstávat brzy ráno 
a rychle se převlékat. Můžu se v klidu nas-
nídat a čistit si zuby, jak dlouho chci. Také 
nehledám klíče a neopakuji  si, že musím 
zamknout. A odpadl i zběsilý ranní výběh 
na autobus nebo kolo. Vše probíhá mnohem 
klidněji. Nad úkoly do školy mohu v klidu 
přemýšlet.

Jak už to bývá, výhody přináší i nevý-
hody. Za hlavní nevýhodu považuji stále 
přicházející nové úkoly, které musím plnit  
a odevzdávat v zadaném termínu. Velkou 
nevýhodou je, že nevidím svoje kamarády. 
Nemůžu si s nimi povídat tváří v tvář a smát 
se s nimi.

Co napsat na závěr? Zjistil jsem, že do-
mácí výuka mi vyhovuje jen částečně. Ne-
čekal jsem to, ale škola mi najednou chybí.

Jan Pačes, třída VIII. A

Krámování
V době, kdy můžete na ulici jen ve vy-

hrazených případech, hledáte, čím se doma 
zabavit. My, co máme zahrádku, jsme ve 
výhodě, ale taky prší či studeně fouká. Po-
tom doma přerovnáváme, co pro přerovnání 
volá, třídíme všelijaké papíry a neaktuální 
výstřižky, čistíme tak často neuklizené kou-
ty a dáme se do krámování. V mém případě 
v prostoru pod gaučem. Kdyby šlo o zásuv-
ku, bylo by to jednoduché, ale tady se musí 
celý gauč rozebrat, zvednout těžkou dřevě-
nou desku. U toho mám vždycky představu 
přeražené ruky.

A tak ten dlouho nekontrolovaný prostor 
otvírám, vyháním pavouka a začínám krá-
movat. První krabice: pytlíček s už neplat-
nými mincemi, podobný s kamínky z Čer-
ného moře, když je ponoříte do vody, hezky 
se zbarví, část keramické nádoby z archeo-
logického naleziště v Cerhenicích, měděný 
samovárek, bohužel poškozený, dřevěné 
malované lžíce z Moskvy, odměna za vítěz-
ství v pěvecké soutěži – kam na nás Rusové 
a Poláci!, pohárky na léčivou vodu z Karlo-
vých Varů, píšťalka z Rumunska, prastarý 
porcelánový tácek ve tvaru listu s barevným 
obrázkem jakéhosi rakouského města, per-
níkový znak Sokola a další pamětihodnosti. 

A dále tu máme fotoalba, obálky s fotografie-
mi z výletů a cest, obrovské reklamní kalen-
dáře, krabice s propagačními materiály, po-
hlednicemi, útržky vstupenek a letenek, ale 
taky krásný čajový servis, z kterého ještě ni-
kdo čaj nepil. Učebnice, knižní reprodukce 
malířů, Tři mušketýři A. Dumase a krásné 
vydání Gogolových Mrtvých duší v originá-
le, s věnováním. Najednou mi padne zrak na 
silný výtisk svázaného ročníku literárního 
časopisu Máj z roku 1904, členem redakční-
ho výboru básník Jaroslav Vrchlický. Rychle 
spouštím desku, opět s představou ruky na 
dva kusy a dávám se do čtení. Mnohé nám 
už nic neříká, ale najdou se zajímavosti, na-
příklad rozsáhlé vyprávění o bitvě u Lipan, 
o bitvě bělohorské nebo o žádosti nařídit zá-
konem v každé obci otevřít knihovnu: „Když 
zákon může naříditi, že musí být v určitých 
obvodech stravovna pro hladové poutníky – 
může též naříditi, aby byla všude kuchyně 
pro duševní lačnost – obecní knihovna!“

Mám radost, že se „zásluhou“ koronaviru 
kniha objevila na světle, může nás v mno-
hém poučit, třeba i prostřednictvím Pečec-
kých novin.

Z.F.

I pro nás ve vedení školy to přinášelo 
zcela nové výzvy. Mohli jsme sice sedět se 
založenýma rukama a čekat, co nám zašlou 
za instrukce „zhora“. Ale to by asi nebyl 
dobrý nápad, a proto jsme se snažili hledat. 
Způsoby a cesty komunikace a vzdělávání, 
motivaci pro učitele i žáky, „ztracené“ žáky, 
pedagogy, dezinfekce… a hlavně cestu, jak 
vyjít z této doby silnější a jak pokračovat 
v „normální“ práci školy.

I když už asi nikdy nebude škola „nor-
mální“ tak jako dřív. Bude jiná. Všichni si do 
ní přineseme zkušenosti, které jme nasbíra-
li. A budeme přemýšlet o tom, co dobrého 
bude použitelné i v následném životě školy. 
Doufám, že z těchto zkušeností vyjdeme sil-
nější a moudřejší. A tím nemyslím jenom 
učitele, ale i žáky, rodiče, všechny, kteří mají 
se školou něco společného. Nejlépe to asi 
vyjádřil jeden z žáků, který se zúčastnil pří-
pravy na přijímací zkoušky: „Nevěřil bych, 
že to někdy pane řediteli řeknu, ale já se do 
té školy těšil!“

A proto přeji nám všem, abychom se zno-
vu těšili do školy. Společně :-)

Luboš Zajíc, ředitel školy
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Budiž červen
Jeden je na vážkách aby určil, jestli to 

letošní jaro rychle uběhlo, anebo se vleklo. 
A stejně tak je zatím těžké říci, jestli je to 
jaro suché, anebo naopak. Sice přišel teplý 
a suchý duben, takže jsme se záhy začali 
bát nejen pandemie, ale také nedostatku 
vody, aby v květnu přišlo spíše chladnější 
a deštivé počasí, které na několika mís-
tech připomnělo lokální povodně.  Rány 
boží, až se zdá, že do konce roku s dvěma 
dvacítkami se asi máme pořád z něčeho 
strachovat! Slovy „obávám“ a „bojím se“ 
začíná tu v poslední době řeč snad skoro 
každý, děsíme se ekonomické krize, bojíme 
se o zdraví své i bližních, čehož symbolem 
je všeobecná obava z „druhé vlny“. Různé 
„sejčkování“ servíruje nám ovšem v červ-
nu i lidová pranostika, jako by tento měsíc 
nebyl jen časem dozrávání prvního ovoce 
a nástupu léta, ale také hlubinných úzkostí 
a strachů spojených s nedostatkem či nad-
bytkem vody. Vždyť si to vezměte: „Pláče-li 
Medard, i ječmen zapláče“. „Svatá Tonička 
mívá často uplakaná očička“, anebo „Déšť 
na Víta – málo žita“. Aby toho snad nebylo 
málo, jakési zlomyslné úsloví nás nutí neu-
roticky stražit uši na všechny strany sko-
ro celý červen, neboť „Nekuká-li kukačka 
před svatým Janem, bude neúrodný celý 
rok“, prostě to bude peklo: „Radši čerta než 
hřib před svatým Janem viděti. To se stele 
k hladu!“ Aspoň, že toho 21. června si mů-
žeme vesele povyskočit a přírodě to zase 
jednou pořádně nandat, protože platí: „Na 
svatého Aloise, poseč louku, neboj se!“

Aquarius

• Koupím motocykl JAWA ČZ: 
kývačka, panelka, pérák, pionýr, 
stadion apod. Možno s SPZ i bez. 
Také díly a vraky. Děkuji za vaše 
nabídky. Tel.: 777 589 258

• Sháním ke koupi ŘADOVOU 
GARÁŽ v Pečkách, prosím volej-
te na tel.: 724 542 731

• Je ruční pletení Vaším koníč-
kem? Pak volejte: 720 165 854

• Vykoupím staré knižní pozů-
stalosti, sbírky starých pohledů 
a pošt. známek, staré fotografie 
apod. Tel.: 731 489 630   

ŘÁDKOVÁ INZERCE

www.jidlodom.cz
Ušetřete čas a peníze.

Objednávejte z domova, PC, mobilu.
Kvalitní zdravá jídla české i mezinárodní kuchyně.

U našich jídel dbáme na kvalitu a 
čerstvost surovin.

Objednávejte na 

české i mezinárodní kuchyně.

Objednávejte na 

Je libo oběd, večeři, či 
celodenní jídlo bez 

námahy a za babku? 
Vyberte si i z naší široké 

nabídky nápojů a 
doplňkového sortimentu 

(cukrovinky, čaje, kávy 
apod.)

- Rozstřílený španělský ptáček
- Králík na česneku/smetaně
- Kachní pečené stehno se zelím
- Smažený řízek vepřový/kuřecí
- Gyros kuřecí/vepřový
- Zabijačkový guláš 
- Treska/pstruh na másle
- Brokolice se sýrem
- Zeleninová směs na másle 
- Žemlovka/Buchtičky se šodó
- Kynuté ovocné knedlíky

Malá ochutnávka z naší nabídky:

www.jidlodom.czwww.jidlodom.cz
Kvalitní

Oznámení
Městská knihovna S. Čecha 

oznamuje 

uzavření 
provozu 

od 13. 7. do 24. 7. 2020.


