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Začal nový rok a s ním i nové výzvy 
a nové plány pro město. Dnešní zprávou 
bych vám chtěla stručně představit pro-
jekty, které v tomto roce plánujeme zahájit 
nebo již realizovat. Postupně vám budeme 
v Pečeckých novinách některé zajímavější 
projekty také představovat podrobněji. 

I letos připravujeme projektové do-
kumentace, abychom mohli opravit část 
komunikací v naší obci. Jedná se napří-
klad o ulici Pražskou, Starou, Jarní, nový 
chodník v ul. Milčická apod. Dokončujeme 
projektovou dokumentaci lokality Bačov, 
řešíme bezpečné přecházení u obchodu 
s obuví, a také zatáčku u podchodu u České 
spořitelny. Připravujeme dopravní studie 
v dopravně komplikovaných částech města.

Pokračujeme v projektování úpravny 
vody, abychom zvýšili její kvalitu, ale také 
proto, abychom byli nezávislí na kolínském 
vodovodu a nemuseli vodu domíchávat 
z našeho prameniště. Letos také vyprojek-
tujeme dokumentaci pro revitalizaci mlýn-
ského náhonu a zeleň v okrajové části Pe-
ček a blízkém okolí.

Velkým úkolem, který nás letos čeká, 

Projekty našeho města
je vypracování projektové dokumentace 
na vybudování školní tělocvičny s učebna-
mi a aulou. Těšíme se, že se po letech tato 
komplikace vyřeší a objekt bude využitelný 
i pro naše sportovní spolky.

V loňském roce jsme s architekty zača-
li vytvářet novou podobu proluky u Domu 
služeb a parku pod vodojemem. Studie, ze 
které budeme při revitalizaci parku vychá-
zet, vám představíme ve středu 24. února 
od 17 hodin v online prezentaci. O tom se 
dočtete více v samostatném článku na stra-
ně 2. Neméně zajímavým projektem je revi-
talizace prostoru u nádraží včetně vybudo-
vání veřejných toalet (o projektu jsme psali 
v lednovém čísle PN).

Co dalšího nás čeká? 
Dokončíme obnovu venkovního spor-

tovního hřiště u tzv. umělky. K finále při-
vedeme první etapu revitalizace městského 
parku a posléze budeme pokračovat budo-
váním cest, veřejného osvětlení a mobiliáře 
v rámci této oblasti. 

Dokončíme také první etapu náročné re-
konstrukce kulturního střediska a budeme 

žádat o dotaci na další rekonstrukci interié-
ru této budovy. Dále zabudujeme zasakova-
cí nádrže u městských objektů pro zachytá-
vání dešťové vody a její další využití.

Z netradičních projektů připravujeme 
pamětní náhrobek odbojáře Štěpána Ho-
vorky a vybudování lavičky Vladimíra Ren-
čína na Bačově.

Dalším projektem, který nás letos čeká, 
je pořízení a distribuce nádob na separo-
vaný odpad do domácností. Novela zákona 
o odpadovém hospodářství klade velké ná-
roky na občany i obce, jak nakládat s komu-
nálním odpadem. Proto, abychom umírnili 
finanční dopady na obyvatele i obec, které 
nová legislativa přináší, je nutné v této ob-
lasti podnikat postupné kroky podporující 
třídění odpadu a snížení produkce odpadu 
směsného. 

Budou-li vás zajímat jakékoliv informa-
ce k plánovaným projektům, kontaktujte 
nás, prosím. Rádi se s vámi setkáme a vše 
potřebné vysvětlíme, i když tomu dnešní 
doba není příliš nakloněna.

Za radniční tým Iveta Minaříková, 
1. místostarostka
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Veřejná prezentace studie revitalizace parku pod 
vodojemem a proluky u domu služeb

V loňském roce se uskutečnila veřejná 
prohlídka parku pod vodojemem spojená 
s debatou o využití tohoto prostoru. Kdo 
prohlídku nestihl, mohl přispět svým ná-
zorem v dotazníku, který byl zveřejněn 
v Pečeckých novinách, na facebooku měs-
ta a v mobilním rozhlase. Nashromážděné 
podněty byly předány architektům z kan-
celáře XTOPIX, kteří zpracovali studii re-
vitalizace tohoto prostoru. Ta prošla připo-
mínkovým řízením v radě města a násled-
ně byla předložena zastupitelstvu, které 
studii na prosincovém zasedání schválilo.

• Zajímá vás, jak studie vypadá? 
• Jste zvědaví na zapracování 
 vašich nápadů? 
• Chcete vidět, jak by park mohl 
 vypadat po revitalizaci a otevření? 
• Slyšeli jste o jeho propojení s prostorem 

proluky mezi Domem služeb 
 a Tř. 5. května?
To vše se můžete dozvědět na veřejné 

prezentaci studie, kterou představí přímo 
autoři a budou připraveni také na vaše do-
tazy. Celá prezentace bude nahrávána a její 
záznam bude zpřístupněn na webu města.

Na veřejnou prezentaci navážeme zpra-
cováním projektové dokumentace. Již nyní 
sledujeme možnosti na získání dotace pro 
realizaci tohoto projektu.

Alena Švejnohová

24. 2. 2021 - 17:00 h - online na odkazu: meet.google.com/diu-hyjb-qzg
Tento odkaz bude zároveň zveřejněn na webových stránkách města www.pecky.cz



Zprávy z radnice 32 | 2021         Pečecké NOVINY            

Z lednových jednání Rady města 
RM schvaluje
• Podání žádosti o dotaci ze SR (kapitola 313-MPSV) na úhradu výdajů na výkon sociální 

práce pro rok 2021.
• Uzavření SOD mezi městem Pečky a firmou Jiří Kapr, Pečky na realizaci zakázky malé-

ho rozsahu: „Provedení odborného prořezu, tvarování a výchovné řezy stromů v období 
roku 2021/2022“.

• Výsadbu 25 ks ovocných stromů na pozemku ve vlastnictví města Pečky p.č. 308/38 
v k.ú. Pečky a zavazuje se subjektu Sázíme stromy, z.ú.

• Vyhlášení I. kola výběrového řízení pro poskytnutí půjček z Fondu rozvoje bydlení na 
rok 2021 ve výši 200.000,- Kč. Úroková sazba pro půjčky poskytnuté v roce 2021 bude ve 
výši 2,25 %. Příjem žádostí bude probíhat od 1. 2. 2021 – 28. 2. 2021.

• Připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“ vyvěšením tibetské vlajky na 
budově Městského úřadu v Pečkách dne 10. března 2021. 

• Poskytnutí finančního daru ve výši 6.000,- Kč/rok Diakonii Broumov, sociální družstvo,
• Slevu na nájemném ve výši 50 % za měsíc leden, únor, březen 2021 pro AFK Pečky, pro-

vozovnu kadeřnictví v čp. 184, a provozovnu kadeřnictví v čp. 292. Důvodem je uzavření 
provozoven v době nouzového stavu a protiepidemických opatření.    

• Poskytnutí dotace ve výši 20.000,- Kč Římskokatolické farnosti Pečky, Třída Jana Šver-
my 50, na pokračování restaurování vitráží v kostele sv. Václava v Pečkách.

RM pověřuje
• Mgr. Blanku Kozákovou pokračovat v realizaci projektu Stolpersteine. Zmapovat histo-

rii obyvatel Peček a Velkých Chvalovic, kteří byli součástí transportu židovských oby-
vatel 9. 6. 1942 a následně umístit dlažební kostky s mosazným povrchem do chodníku 
před domy obětí holokaustu a nacistického režimu. 

RM doporučuje ke schválení
• OZV č. 1/2021, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, 

třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Touto OZV se mění čl. 5, odst. 
1 – poplatek je splatný jednorázově, a to nejpozději do 30. 6. příslušného kalendářního 
roku.

• Posunutí doby splácení půjčky o 1 rok na základě žádosti Římskokatolické farnosti Peč-
ky, Třída Jana Švermy 50. Blanka Kozáková

Rozšíření sběrné sítě 
na veřejných prostranstvích o nádoby 

na sběr rostlinného oleje
Město Pečky ve spolupráci s firmou Černohlávek OIL, rozšířilo počty nádob, které jsou 

na stanovištích tříděného odpadu a do kterých je možné odkládat přepálený rostlinný olej 
a tuky. Přepálený rostlinný 
olej a tuky pevně uzavřete 
do neporušených PET lahví 
a vhoďte do nádoby.

Nádoby – popelnice jsou 
černé barvy a jsou nově 
rozmístěny v Pečkách v uli-
cích: V Horkách u č.p. 955, 
Jeronýmova,  Prokopa Ho-
lého, Tahiti a ve Velkých 
Chvalovicích v ulici Ke Drá-
ze a Ke Hřišti u nové výstav-
by rodinných domů.  

Do popelnic nepatří ži-
vočišné tuky, motorový olej 
a ani jiný komunální odpad.   

Nejbližší nádoby (po-
pelnice) ke svému bydlišti 
snadno naleznete na webu 
města v mapovém portá-
lu  https://app.gisonline.cz/
pecky. Stačí v levém sloup-
ci zaškrtnout kontejnery 
a na mapě se Vám zobra-
zí všechny kontejnery ve 
městě (odlišené podle typu 
odpadu, pro který jsou urče-
ny).  Mapa se ovládá stejně, 
jako oblíbený portál mapy.
cz. Případně můžete využít 
funkce pro vyhledání v pra-
vém sloupci a nalézt tak 
kontejnery pro vámi zvole-
ný odpad v dané lokalitě.

Děkujeme všem obča-
nům, kteří odpad třídí. 

MěÚ Pečky, odbor ŽP

Město Pečky 

přijme zájemce 
o pracovní pozici 

STRÁŽNÍK
Městské policie Pečky 

Předpokládaný nástup 
od 1. 6. 2021 nebo dle dohody.
Bližší informace na telefonu 

607 025 406 - tajemnice úřadu 
PaedDr. Cecilie Pajkrtová 

nebo na www.pecky.cz.

Milí čtenáři,
nedávno jsme vás požádali o vyplnění 

ankety týkající se Pečeckých novin. Zís-
kali jsme 33 odpovědí, 1 anonymní, z nich 
29 projevilo spokojenost, 3 nespokojenost.
Přestože se nám nedostalo tolik odpovědí, 
kolik bychom si přáli a potřebovali, byla 
pro nás anketa velmi důležitá a všem děku-
jeme za čas, který si na ni udělali. Vážíme si 
vašich slov podpory i uznání, byť rozhodně 
nechceme usínat na vavřínech. Jsme rov-
něž rádi, že je vás stále více, kteří upřed-
nostňujete elektronickou verzi. 

Důležití jsou pro nás také čtenáři nespo-
kojení. Byli tři. Nejvíce jim vadila špatná 
obsahová stránka novin, údajná nestran-
nost příspěvků, nedostatečná informova-
nost o uskutečněných akcích a pravopisné 
chyby, které se v textech vyskytují. Jistě se 
nelze zavděčit všem, o to se nebudeme po-
koušet, ale usilujeme o to, aby i tito čtenáři 
byli více či méně s novinami spokojení, je-li 
to vůbec možné.

Co zajímavého jsme z vašich odpovědí 
mimo jiné vyčetli? Největší úspěch mají 
rozhovory, tipy na výlety do okolí Peček 
a Velkých Chvalovic. Články, které se vě-
nují historii našeho města. Tradičně vel-
ký úspěch mívají zprávy ze škol, kultury 
a sportovních klání.

Naopak postrádáte víc informací o plá-
novaných projektech, chybí vám aktuální 
informace ohledně obchvatu města. Rádi 
byste věděli o investičních akcích, které 
město Pečky plánuje. Nevadila by ani vět-
ší podpora místních drobných podnikatelů 
a informace o dění v nejbližších obcích. 

Ujišťujeme vás, že naším cílem je každý 
měsíc předložit čtenářům nejen radniční 
zpravodaj o událostech ve městě, rozhod-
nutích zastupitelstva a rady města, s aktu-
álním přehledem o školních, sportovních 
a kulturních akcích, ale také nabídnout 
kvalitní čtení s širším přesahem a platností 
delší, než je aktuální sdělení. Aby se nám 
to dařilo, potřebujeme také vaši podporu 
a vlastně i aktivitu. Proto ještě jednou dě-
kujeme za vaše anketní odpovědi a velmi 
rádi přivítáme, když někteří z vás najdou 
chuť do PN přispět.

Některé z vašich podnětů či nápadů jsme 
měli v plánu postupně uskutečnit, což nás 
mimo jiné také povzbudilo. Některé pak 
byly pro nás překvapením, nad nímž bude 
ještě třeba přemýšlet a diskutovat. 

Redakce PN

Anketa PN
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Český statistický úřad organizuje v roce 
2021 v souladu se zákonem č. 89/1995 Sb., 
o státní statistické službě, ve znění pozděj-
ších předpisů, každoroční výběrové šetření 
o životních podmínkách domácností v Čes-
ké republice pod názvem „Životní pod-
mínky 2021“ (EU-SILC), které navazuje na 
předchozí ročníky tohoto šetření. Smyslem 
tohoto zjišťování je získávat dlouhodobě 
srovnatelné údaje o sociální a ekonomické 
situaci obyvatel v celkem 34 evropských 
zemích. Dalším cílem je získat data pro vý-
počet ukazatelů peněžní a materiální chu-
doby.

Šetření se uskuteční na území celé Čes-
ké republiky v 11 384 domácnostech, z nichž 
se 6 634 zúčastnilo šetření již v předchozích 
letech. Všechny domácnosti byly do šetře-
ní zahrnuty na základě náhodného výběru 
provedeného počítačem.

Vlastní šetření proběhne v době od 30. 
ledna do 13. června 2021 prostřednictvím 
speciálně vyškolených tazatelů. Do šetření 
budou zahrnuty všechny osoby, které mají 
ve vybraném bytě obvyklé bydliště. Aktiv-
ní účast občanů na tomto významném sta-

Životní podmínky 2021 
– výběrové šetření v domácnostech

tistickém šetření a jejich ochota spolupra-
covat s ČSÚ je pro nás nesmírně důležitá 
a umožní nám získat řadu důležitých infor-
mací o sociální situaci domácností v ČR, 
které nelze zjistit žádným jiným způsobem.

Terénní pracovníci zapojení do šetření 
se budou prokazovat průkazem tazatele 
a zároveň průkazem zaměstnance ČSÚ 
nebo dokladem totožnosti. Ve všech fázích 
zpracování je zaručena anonymita zjiště-
ných údajů a získaná data jsou důsledně 
chráněna. Český statistický úřad plně re-
spektuje evropský právní rámec ochrany 
osobních údajů (GDPR) a jedná v souladu 
s ním. Všichni pracovníci ČSÚ jsou navíc 
podle zákona č. 89/1995 Sb., o státní stati-
stické službě, vázáni mlčenlivostí o veške-
rých šetřených skutečnostech.

Prosím, abyste případné dotazy občanů, 
kteří budou osloveni našimi zaměstnanci, 
zodpověděli ve smyslu tohoto dopisu nebo 
je odkázali na pracovníka Krajské správy 
ČSÚ pověřeného řízením šetření Životní 
podmínky 2021, kterým je: pan/paní 

Bc. Zuzana Mašková, 
tel. 274 053 195, mobil 731 439 298

Rada města vyhlašuje 
I. kolo výběrového řízení 

pro poskytnutí

půjček z Fondu 
rozvoje bydlení

na rok 2021. Přijímání žádostí proběhne 
od 1. 2. do 28. 2. 2021 na podatelně MÚ. 

Formuláře žádostí jsou ke stažení
na stránkách města Pečky:

www.pecky.cz

Informace o množství 
vytříděného odpadu

v Pečkách a Velkých Chvalovicích
Město Pečky informuje občany o množ-

ství odpadu, který vytřídili do sběrných ná-
dob  za období od 01.10.2020 do 31.12.2020 
a který byl předán k dalšímu využití. Ná-
doby na tříděný odpad poskytuje městu 
Pečky společnost EKO-KOM, a.s. a to na 
základě smlouvy o výpůjčce nádob.  

Za uvedené období se vytřídilo:
Papír   56,010 t
Plast   25,250 t
Sklo   13,470 t
Kovy       6,230 t
Nápojový karton   1,260 t
Celkem to je 102,220 t vytříděného odpa-

du a předaného k dalšímu zpracování. Měs-
to Pečky obdrželo za tento odpad odměnu 
ve výši 181 705,87 Kč, o kterou se snižují 
náklady na likvidaci odpadů ve městě. 

Děkujeme, že odpad třídíte.

Vážení čtenáři, pokud jste příznivci 

eleKTRoNICKé 
VeRZe, 

a pokud byste chtěli dostávat novi-
ny s lehkým předstihem, 

je možné si noviny 
předplatit. 

Roční předplatné 
je 88,- Kč. 

V případě vašeho zájmu mě nevá-
hejte kontaktovat na 

blanka.kozakova@pecky.cz.

Poštovní holubi v Pečkách
Vítám čtenáře pečeckých novin u letoš-

ního prvního povídání o poštovních holu-
bech. Jak již víte, právě touto dobou se toho 
na holubnících moc neděje, takže zaputuje-
me trochu do minulosti našich svěřenců.

Už se asi nikdy nedozvíme, kdo si v dáv-
nověku první povšiml zvláštní vlastnosti 
určité skupiny holubů orientovat se v ne-
známém prostředí, ve dne i v noci, a na 
základě vrozeného navigačního smyslu se 
i na značnou vzdálenost neomylně vrátit 
domů. Nevíme také, kdo první využil této 
schopnosti holubů k přepravě zpráv, ani 
kdo k tomuto účelu začal jako první s je-
jich systematickým chovem. Víme vlastně 
jen, že pošta přepravovaná holuby je známa 
už dva a půl tisíce let. Ve skutečnosti holu-
bi zprávy přepravovali nejspíš i mnohem 
dříve, ale první písemné zprávy o tom se 
zachovaly až z roku 530 před naším letopo-
čtem. V průběhu doby holubi přepravovali 
především zprávy vojenské, ale i aktuální 
informace z politického dění, ekonomiky, 
obchodu a třeba i sportu, jako třeba jména 
vítězů starověkých olympijských her. 

Některé státy byly v jistých dobách pří-
mo spravovány pomocí pokynů přepravo-
vaných holubí poštou a to hlavně Egypt či 
středověká Sýrie.

Zejména v překonávání vzdáleností 
nepropustným terénem byli holubi nena-
hraditelní, literatura například uvádí, že 

ve středověku uletěli vzdálenost mezi Ba-
bylonem a Aleppem za 38 hodin, zatímco 
nejlepším běžcům tato trať trvala nejméně 
4 týdny.

V Orientu byla v polovině 13. století poš-
tovní přeprava umožněna i pro soukromé 
účely, a to za stanovený poplatek. V Evropě 
se holubů ve větší míře začalo používat až 
koncem 16. století a využíváni byli až do II. 
světové války.

I když v současnosti jsou původně ne-
zastupitelné vlastnosti poštovních holubů 
dávno nahrazeny moderní technikou, pře-
ce si poštovní holubi zachovávají oblibu 
mnoha chovatelů.

Poštovní holubi přepravují zprávy ulože-
né do přepravního pouzdra, které je upev-
něné kroužkem k jejich noze. Je samozřej-
mé, že zásilky musí být lehké a skladné, 
a tak se obvykle jedná o proužek tenkého 
papíru, opakovaně složený do tvaru malé 
ruličky. Používá se mimořádně tenký 
a lehký papír. Asi se to zdá v dnešní době 
zvláštní či nepochopitelné, ale přeci jen pro 
někoho je to neuvěřitelný zážitek když vám 
holub přinese psaníčko. I nám chovatelům 
se to občas stane, že nám holub přinese lís-
teček,  na kterém je napsáno, u koho se ces-
tou domů stavil a  kdo mu pomohl zotavit 
se. Jsme moc rádi, když je zde i telefonní 
číslo, abychom mohli poděkovat.

Petra Mašínová

Vážení čtenáři,
s potěšením jsme v médiích zaznamenali zprávu, že 

profesor ladislav Krištoufek patří podle Stanford Uni-
versity mezi 2% nejcitovanějších vědců světa. V oblasti 
společenských věd se umístil dokonce jako jediný, v prv-
ní desítce nejúspěšnějších Čechů.

Rozhovor s panem profesorem Krištoufkem, pečec-
kým rodákem, jste si mohli přečíst v zářijovém vydání 
Pečeckých novin. Elektronická verze je stále k dispozici 
na webových stránkách města. www.pecky.cz. 

Upřímně gratulujeme, redakce

,, . . . jen láska 
a vzpomínka v srd-
ci zůstává . . . ,,   dne 
8. 2. uplyne 5 let 
, kdy nás navždy 
opustil manžel , 
tatínek a dědeček 
pan Pavel Rataj.      

Stále vzpomíná 
manželka a děti s ro-

dinami 

V letošním roce 2021 uplyne 10 let od 
úmrtí mé matky Jany Pokorné – rozené 
Uhlířové, 25 let od úmrtí babičky Marie 
Uhlířové – rozené Šiklové a 3 roky od 
úmrtí mého strýce Petra Uhlíře z Vel-
kých Chvalovic. 

Vzpomíná Jiří Pokorný

Vzpomínáme
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Malé dějiny divadla v Pečkách IV
„Protentokrát“

Kdo jste, milí čtenáři, dočetli třemi po-
kračováními až sem, jistě tušíte, že bude 
třeba držet si klobouky, protože pojedeme 
z kopce. Čekají nás temné roky. Nic nebu-
deme zastírat, první republika nebyla žád-
ná idylka, ale milovala svobodu, zakládala 
si na tom, že si Čechoslováci (nejvíce jen 
oni a v tom byl ovšem háček) mohou vlád-
nout sami a oni to dělali, jak nejlíp uměli. 
Ostatně, není náhodou, že se demokratické 

Československo stalo cílovou zemí či ale-
spoň bezpečnou zastávkou pro emigraci 
z mnoha směrů. A co Čechoslováci neumě-
li - na tom se učili. Jestli našim pradědům 
máme co závidět, pak je to jejich skálopev-
né přesvědčení, že učením, vzděláváním 
a kulturou, prací na sobě, za sebe i ze sebe, 
je možné proměnit svět k lepšímu. Ostatně, 
to bylo také v základech budoucího utopic-
kého – ismu, jemuž po válečné katastrofě 
mnozí uvěřili… Ale pojďme do našeho měs-
ta a k divadlu. Nepředbíhejme.

V minulém díle jsme si probrali mezi-
válečná léta. Viděli jsme, že v našem měs-
tečku působilo v té době několik víceméně 
konkurenčních skupin, že divadlo bylo ne-
jen možností volnočasové realizace, řečeno 
dnešním jazykem, zábavou, skupinovým 
vyžitím, ale také příležitostí pro osvětovou 
práci (tímto kritériem byla ostatně ochot-
nická tvorba nejčastěji poměřována), nebo 
jako možnost přivýdělku k jiným spolko-
vým činnostem, neboť peníze, které se vy-
braly, vracely se spolku, obci, lidem. Dost 
často se jednalo o formu podpory - pomoci 
(charity), třeba pro nezaměstnané. Ochot-
níci chtěli hlavně bavit sebe a své bližní, 
proto byl také repertoár převážně zábavný, 
operetky, komedie, hry se zpěvy, většinou 
nic náročného, co si budeme nalhávat. Se-
šli se, nazkoušeli osvědčený kus, kdo uměl 
na co hrát, přidal se – a pak byla premiéra, 
když se to podařilo, bylo na pár repríz. Však 
také kritika někdy hudrovala, že ochotníci 
kazí obecný vkus! Tu a tam se zahrál také 
nějaký ten Jirásek, či Hilbert, zkrátka váž-
nější drama pro radost pana řídícího, ale 
největší tvůrčí touha většiny zúčastněných 
- od Spolku, Dělníků, Sokola i různých dal-
ších skupin - byla bavit sebe i druhé. 

Změnu přinesla až druhá republika 
s ideologicky vypjatým nacionalismem, 
antisemitismem, vyznáváním nedemokra-
tických principů, voláním po „pevné ruce“ 
zákona a řádu, proti levičáctví „Masaryků 
a Čapků“, proti volnomyšlenkářství mo-
derny…proti všemu. A nakonec proti sobě 
a s nacisty, německými. To už se ale Česko-
slovensko proměnilo v Protektorát Čechy 
a Morava a Slovenský štát, dva vazalské 
státy bez autonomie, bez hrdosti, bez per-
spektivy. Říkalo se „protentokrát“, ale kdo 
tomu doopravdy věřil? V této době (nejen) 

ochotnická činnost vadne. Doba nepřeje 
spontánním aktivitám, tomu, čemu dnes 
říkáme občanská společnost, přichází ne-
jistota po všech stránkách. Státní moc vstu-
puje do života každého, míchá osudy, zavírá 
školy a posílá mladé lidi na povinnou práci, 
vyhrožuje, šíří děs, kriminalizuje, vraždí… 
Divadelní ochotnictví vadne, lidé mají mno-
ho jiných starostí. A do toho nacistická moc 
omezuje spolkový život a působ-
nost tradičních organizací, kte-
ré posléze zakazuje jako líheň 
odboje (např. Sokol) a vyhlašuje 
stanné právo… 

Ovšem, současně by neměl 
zapadnout obrovský paradox, že 
doba protektorátu byla pro diva-
dlo – především to profesionální 
ve velkých městech – obdobím 
konjunktury. A to až tak, že už ni-
kdy poté nedosahovala návštěv-
nost i všeobecná popularita, váž-
nost česky mluvícího (a hraného) 
divadla takové míry! Lidé chodi-
li do divadel a hltali každé her-
covo slovo, každý náznak, „ezo-
pskou řeč“ sdělení mezi řádky, 
divadlo se stalo jakousi náhradní 
formou společenského, a co víc – 
národního bytí. Projevovalo se to 
v mnoha ohledech, nejvíc právě 
v návštěvnosti, ale také v podpoře a úctě 
k divadelnímu stavu. Protektorátní vláda, 
dobře si toho vědoma, a také v jisté snaze 
čelit nacistům jinými prostředky, divadlo 
a českou kulturu, podporovala. Zavedla 
státní subvence v dosud nebývalé míře, 
podporovala aktivity Národní odborové 
ústředny zaměstnanecké v jejím kultur-
ním a společenském podpůrném progra-
mu, jako byly například večery „Radosti ži-
vota“, jejichž součástí byla nejen distribuce 
zlevněných vstupenek, ale také dotované, 
státem vypravené „divadelní vlaky“, které 
přivezly do centra venkovské obyvatelstvo 
dychtící po národní kultuře, aby je pak zase 
odvezly domů. Totéž se ostatně týkalo fil-
mu, nebo literatury, těšící se státní a vládní 
podpoře. Víte například, jaký literární žánr 
v této době zažíval největší rozvoj a podpo-
ru? Historický román, přece. A nejčastěji 
pak s námětem z českých dějin… Nacisté 
to pozorně kontrolovali, a pokud to nevadi-

lo jejich zrůdným plánům, ani tomu nebrá-
nili. Šlo jim o to, aby Češi chodili poslušně 
do práce, byli průmyslovou oporou pro vá-
lečnou ekonomiku a sami si udržovali klid. 
Nejlépe pak donášením. Také kolaborace 
a udávání rozvily své květy zla. 

A v těchto podmínkách dělat ochotnic-
ké divadlo? I v Pečkách? Když Dělnický 
ochotnický spolek, tak zvaný Český dělník 
byl po 15. březnu 1939 zakázán, činnost So-

kola postupně omezována, až také přímo 
zakázána, a Spolek divadelních ochotníků 
ztrácí postupně podporu, takže nakonec 
nemá ani kde hrát? Jak vidíme v dochova-
ných archivních pramenech, v srpnu 1940 
putoval mezi členy spolku oběžník, jímž 
potvrzují svůj souhlas s návrhem, aby byly 
za zbytek peněz ve spolkové pokladně hu-
debníkům zakoupeny nové hudební nástro-
je. Zdálo se, že je konec.

Je to však další velký paradox, že právě 
v tomto čase a prostředí se objevil velký ta-
lent, jenž posléze na sebe upozorní tak moc-
ně, že se stane profesionálem, později slav-

nou a uznávanou hvězdou, 
a ještě o něco později také 
čestným občanem měs-
ta. Ano, máme na mysli 
Radovana Lukavského 
(1919-2008), jehož dětství 
a dospívání bylo s Pečka-
mi spojeno a na počátku 
okupace, v mezidobí po 
uzavření vysokých škol 
a jeho odeslání do totál-
ního nasazení, odkud ho 
posléze vyreklamoval 
Vlasta Burian do svého 
divadla, pracoval na míst-
ní železniční stanici jako 
telegrafista. Spolu s další-
mi vrstevníky založili pod 
hlavičkou mládežnické di-
vize Národního souručen-
ství, jediné nacisty povo-
lené politické organizace, 

dramatický a recitační kroužek. Pořádali 
Nerudův večer a s básníkovým Oběšencem 
vyhráli krajskou soutěž ve sborové recitaci. 
Lukavský byl navíc vyznamenán také za 
sólovou recitaci Macharovy básně Brutus. 
Dlouhá léta se pak v Pečkách vzpomínalo 
na inscenace Královny Dagmar (prem. 8. 
12. 1940) a Nezbedný bakalář (prem. čer-
venec 1941). Ji nejen sám zrežíroval, ale za-
hrál si i titulní roli Jana Pičky (napsal o tom 
dopis Zdeňku Štěpánkovi – a dostal fotku 
i s věnováním).

Z této temné doby nalézáme pak v pra-
menech ještě několik důkazů o tom, že se 
v našem městě divadlo hrálo i době navzdo-
ry. V roce 1942 to bylo nejméně pět inscena-
cí hraných pod hlavičkou „J. K. Tyl – Spolek 
divadelních ochotníků v Pečkách“, v sále 
hotelu Slávie. V březnu to byl Rodinný blá-
zinec, „veselá zpěvní hra o 3 jednáních“ od 
Richarda Františka Branalda (otce spisova-
tele Adolfa Branalda) v režii Al.(oise?) Ze-
mana; v dubnu „operetní idylka“ Náš svatý 
Vavřineček, za hudebního doprovodu An-
tonína Kincla; na začátku května komedie 
Slávky Grohmanové Myslivci, mládenci ze 
zlata, na konci května další komedie téže 
autorky, jejíž jméno nám už dnes nic neří-
ká, Vesničko má (všechny v režii B. Něm-
ce) a konečně v listopadu „veselá operetka 
z venkovského života“ s masarykovskou 
aluzí Nauč se, synečku, hospodařit! Když 
si uvědomíme, že mluvíme o roce, v němž 
se odehrál atentát na Heydricha a následné 
brutální represe (heydrichiáda, Lidice, Le-
žáky), a že v červnu byli například z Peček 
odvezeni a následně zavražděni všichni ži-
dovští obyvatelé, běhá nám přitom mráz po 
zádech. 

Ale lidé chtěli žít, chtěli se bavit, ne-
divme se tomu. Přes všechno zlé, divadelní 
kultura zažívala v této době svůj zvláštní 
čas konjunktury. Do podzimu 1944, kdy 
bylo vyhlášeno další stanné právo, všechna 
divadla zavřena a veškerý veřejný kulturní 
a společenský život zrušen, zakázán. 

Libor Vodička
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ochotnické divadlo aj.
Jako si ráda přečtu o posledním výklad-

ci a zajímavých dveřích pečeckých domů, 
tak mě silně zaujaly články o Spolku diva-
delních ochotníků v Pečkách. A to proto, že 
moje mamka, narozená roku 1912, byla di-
vadelní ochotnicí. Ne však ve Spolku, mezi 
uvedenými jmény není ani její, ani jednoho 
z jejích spoluhráčů. Byl jím mj. p. Bedřich 
Němec, krejčovský mistr bydlící s rodinou 
v domku pod dráhou. Ještě v 90. letech 
jsem tam chodila na návštěvu.

Někdy koncem 30. let brášku a mě vza-
la mamka do Slavie na zkoušku hry Na tý 
louce zelený. Už tehdy nehrála, ale pro mě 
je to hezká vzpomínka. Líbily se mi melo-
die – „Venoušku, Venoušku, to se dělá…,“, 
„Já bych chtěl mít tvé foto…“, „Na tý louce 
zelený roste babyka“ apod.

Tenkrát mě to nenapadlo, ale dnes mě 
zajímá, odkud se tato herecká skupina 
vzala. Z místní organizace FDTJ / Federa-
ce dělnických tělocvičných jednot /, kam 
mamka chodila cvičit, z příznivců pečecké 

Karantéňan II. 
Udatný vyhlašuje 

další výzvu!
Projekt Karantéňan je lektorským pro-

gramem Památníku národního písemnic-
tví, který z důvodu karanténních opatření 
není možné realizovat jinak, než on-line. 
Postava Karantéňana jako superhrdiny od-
kazuje v tomtéž smyslu na „hrdiny dneška“ 
– hrdinství v atmosféře koronaviru překra-
čuje hranice fikce a děti se s ním setkávají 
i v běžném životě. Prostřednictvím edukač-
ních videí a motivačních výzev si projekt 
klade za cíl inspirovat děti i dospělé k vlast-
ní tvorbě. Karantéňan funguje na platfor-
mách Facebook, Instagram a Youtube.

Karantéňan II. Udatný pokračuje v au-
torské tvorbě. Tentokrát spojil síly s projek-
tem EX LIBRIS a zaměřil se na tvorbu této 
originální knižní značky. Co je to vlastně 
ex libris? Malá značka (něco jako razítko) 
se jménem majitele nebo obrázkem, která 
se dříve vkládala do knihy. Proč? Aby bylo 
jasné, komu kniha vlastně patří.

Více na:
http://pamatniknarodnihopisemnictvi.cz/

nebo
https://www.mkcr.cz/

fotbalové Sparty, za kterou hrál můj otec, 
nebo se dala dohromady parta kamarádů, 
divadelních nadšenců. I mamčin budoucí 
muž byl jistě jemným nátlakem přiveden 
na divadelní prkna, ale byv označen za 
absolutně netalentovaného, rád tato prkna 
opustil. Otázku už nezodpovíme, i když po-
tomci v Pečkách jsou.

Chráním původní výtisk veselohry Její 
komorná o 1 aktu od K. Hanuše, vydaný 
nákladem Josefa Švába z Prahy III. /Veselé 
divadlo. Pořádá a vydává Josef Šváb – Ma-
lostranský. / Tady si mamka zahrála hlavní 
roli, režijní poznámky, např. „Vejde v župa-
nu z levé strany“, „nutí se do klidu“ či, „vy-
křikne“, jsou i její rukou vyškrtány. 

Jméno Leontiny Mašínové jsem doma 
slýchala, mamka o ní ráda mluvila, snad 
byla její žákyní. Na fotografii 2. třídy pe-
čecké dívčí školy sedí mezi čtyřmi řadami 
školaček mladá paní učitelka tmavých vla-
sů – možná je to ona. 

Jsem velice ráda, že konečně vím, kdo 

byl Jaro Sám, mám totiž jeho báseň pod 
tímto jménem. A vracím se ještě k výkladci, 
ne nějž mám zvláštní vzpomínku. Na jaře 
r.1945 tu byly vystaveny mučící nástroje 
a mundury z koncentráku, přivezené prav-
děpodobně přeživším vězněm.

   Na závěr ještě jedna vzpomínka. Brzy 
po osvobození se u Karla IV. hrálo možná 
první poválečné divadelní představení. 
Z měšťanky nás několik dívek poslali na 
pomoc jeho přípravě. Dávno jsem zapomně-
la, jak jsme tam byly užitečné, vím jen, že 
na jevišti stála kulisa – lípa. Hra byla tedy 
jistě vlastenecká.

Z.F.

41. ročník 
Pečecké desítky 

„Memoriál Jardy Kvačka“  
se 13. března neuskuteční

Druhá sobota v březnu se stala  tradič-
ním  termínem konání  silničního běžec-
kého závodu Pečecká desítka  „Memoriál 
Jardy Kvačka“. Když jsme vloni na poslední 
chvíli závod museli odvolat a poprvé po čty-
řiceti letech porušili tuto tradici, tak jsme 
věřili, že se s běžci v Pečkách setkáme na 
podzim. Pokud by to na podzim nevyšlo,  
tak jsme napevno počítali, že 13. března 
letošního roku se nám to zcela jistě pove-
de. Bohužel současná situace a výhled na 
nejbližší dny a týdny nám nedávají velkou 
naději na výrazné zlepšení stavu, který by 
nám umožnil uspořádat akci s účastí 1000 
běžců. Z těchto důvodů a po zvážení sou-
časných omezení, které velké sportovní 
akce pořádat nepovolují, jsme nuceni udělat 
těžké rozhodnutí a Pečeckou desítku v tra-
dičním březnovém termínu zrušit. Pokud 
dojde k zlepšení situace, zvažujeme 
přesunutí závodu na 28. října 2021. 

Za organizátory desítky Jiří Katrnoška
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Zajímavý nález
Před vánočními svátky se na interneto-

vé dražební stránce Aukro objevila pozoru-
hodná nabídka. Dopisní obálka „leteckou 
poštou“ s protektorátními známkami. Což 
o to, takových viděl každý druhý filatelista 
jistě mnoho, byť adresát „Carlos Pospisil, 4 
Oriente 1002, Puebla, Pue – Mexico“ až tak 
tuctový není. Co nás však na obálce zauja-
lo a proto jsme se ji pokusili rovnou získat? 
Všimněte si odesílatele a poštovního razít-
ka s datem. Ano, svému vzdálenému kraja-
nu dopis poslal z protektorátu Ing. Herman 
Freund (23. 9. 1896 – 12. 6. 1942), jedna z pe-

čeckých obětí holocaustu, dva roky a šest 
dní před nástupem do transportu smrti (9. 
6. 1942). 

Dopis „voní“ exotickými dálkami, má 
však také velmi tragické vyznění. Jaké asi 
tajemství skrývá? Může dnes někdo k to-
muto příběhu doplnit alespoň část?

Na Aukru nás bohužel někdo přeplatil. 
Třeba někdo, komu na obálce záleželo mno-
hem víc a měl k tomu možná i své osobní 
důvody. To by bylo vlastně hezké a nadějné 
pokračování jednoho příběhu... Bude?

red

Konec 1. pololetí ve 3. C
O tom, jak to mají děti v tomto školním 

roce těžké, toho bylo mnoho řečeno i napsá-
no.  Obtížné je to samozřejmě i pro jejich 
rodiče a prarodiče, kteří jim pomáhají. Mají 
můj obdiv i poděkování.

Já bych ale dnes chtěla být hlavně op-
timistická. Kromě distanční výuky máme 
za sebou i zábavu, která přestože musela 
být také pouze on-line, zůstala zábavou. 
Již před Vánocemi pro nás žákovský parla-
ment (děkujeme!!!) připravil výzvu v podo-
bě zdolání hory. Nebylo řečeno jaké. 3. C si 
vybrala nejvyšší vrchol Evropy Mont Blanc, 
jehož vrchol leží v nadmořské výšce 4 809 
m.n.m. Úkolem bylo po schodech vystou-
pat až na pomyslný vrchol. Tři schody byl 

v přepočtu jeden metr. Měli jsme tedy před 
sebou 14 427 schodů. Cílové mety jsme do-
sáhli uhruba po 5 dnech. Do výzvy se zapo-
jily všechny děti, my s Danou Kosovou jsme 
držely palce v základním táboře. :-)

Den, kdy děti měly dostat vysvědčení, 
byl karneval. A to doslova. Nebyl to náš ná-
pad. Před námi se v maskách učila i třída 
4. B. Děkujeme, že jsme se mohli “opičit”. 
Je s podivem, že nedošlo k žádným ztrátám 
na technice ani na zdraví. Před monitory se 
v jednu chvíli totiž sešlo několik sportovců, 
pirátů, princezen, zvířátek, indiánka, ma-
lířka, dva jednorožci, čaroděj, minecrafto-
vý panáček a dvě mořské panny. Mohlo se 
stát, že jsem na někoho zapomněla. To je mi 

líto. Jisté ale je, že si karneval, jako odmě-
nu za pěkná vysvědčení, užili všichni.

Blanka Kozáková, třídní učitelka 3. C

Virtuální veletrh 
středních škol 
Středočeského kraje
Srdečně zveme k návštěvě Virtuálního 

veletrhu středních škol Středočeského 
kraje, který připravila Krajská hospodář-
ská komora Střední Čechy ve spolupráci 
se středními školami v regionu. Portál je 
k dispozici žákům ZŠ a jejich rodičům, ÚP 
v regionu a všem, které zajímají středočes-
ké školy.  

Webová stránka obsahuje přehled střed-
ních škol Středočeského kraje, které měly 
zájem se na veletrhu prezentovat. Školy se 
na portále představují prostřednictvím vi-
dea nebo prezentace, k dispozici jsou také 
náborové materiály a také termíny on line 
dní otevřených škol. Více jak 60 středních 
škol Středočeského kraje chce touto formou 
oslovit žáky 8. a 9. ročníků ZŠ s nabídkou 
ke studiu právě na jejich škole. Na portále 
lze najít také nabídky některých firem, kte-
ré mají studijní programy pro studenty SŠ.  
Pro letní měsíce jsou připravovány nabídky 
firem na brigády a praxe.   

Odkaz na Virtuální veletrh středních 
škol Středočeského kraje:

http://www.khkstrednicechy.cz/
virtualniveletrh/
Další informace: 
Vladislava Šizlingová
sizlingova@komora.cz
Tel. + 420 702 020 489

Poděkování
Tak jsme rozdali pololetní vysvědčení. 

Pololetní vysvědčení za pololetí, které bylo 
opravdu prazvláštní (nu ono to předchozí 
nebylo o moc lepší). Ale nakonec jsme to 
zvládli a vysvědčení je na světě.

Ale čí je to vlastně vysvědčení? 
Určitě žáků. Na vysvědčení se objevilo 

především to, jestli se žáci připojovali do 
online přenosů, plnili zadané úkoly a sna-
žili se učit. Především sami pro sebe. Ně-
kterým se to dařilo více, některým méně. 
Někdy jsme měli problém „dohnat“ ně-
které žáky alespoň k plnění základních 
povinností. Ale na druhou stranu máme 
i žáky, kteří jsou aktivní a dělají mnohem 
víc, než by museli. A to nejen pro sebe, ale 
i pro ostatní. Těm patří náš dík a po formál-
ní stránce i pochvaly třídního učitele nebo 
ředitele školy.

Je to i vysvědčení učitelů. Snažili jsme 
se vybalancovat to, aby výuka na jednu 
stranu nepřetěžovala žáky a na druhou 
stranu byla dostatečně kvalitní. Snažíme se 
nahradit normální výuku v nenormálních 
podmínkách. S čistým svědomím mohu 
říct, že většina našich pedagogu se snaží 
v maximální míře předat žákům vše, co je 
potřeba. Pokud má někdo dojem, že jsou 
učitelé na polovičních prázdninách, tak je 

mohu ujistit, že opak je pravdou. O nějaké 
pracovní době nemůže být ani řeč. Příprava 
na online hodinu vysílání je mnohem ná-
ročnější než na normální hodinu. A noční 
komunikace se žáky (především druhého 
stupně) je, bohužel, běžnou praxí. Děkuji 
tedy všem pedagogům za to, co pro děti dě-
lají. Jak ve škole, tak i ve výuce na dálku.

V neposlední řadě je to vysvědčení ro-
dičů, prarodičů a všech ostatních, kteří 
dětem s učením pomáhají. Naštěstí je mi-
nimum rodin, kde se nám příliš nedaří mo-
tivovat děti k výuce. Naopak ve velké části 
rodin hrajete velice pozitivní roli ve výuce 
svých dětí. Nechceme po vás, abyste sup-
lovali naši práci a vyučovali děti místo nás 
(jak jsem již mnohokráte říkal). Víme, že 
toho máte spoustu a často kromě zaměst-
nání, péče o domácnost a děti máte v ka-
ždodenním kolotoči ještě spoustu dalších 
starostí. Ale je skvělé, když dohlédnete na 
to, zda vaše děti dodržují pracovní režim, 
zda se zúčastňují pravidelně výuky a zda 
plní zadané úkoly. To je to nejdůležitější, co 
po vás potřebujeme. Děkujeme i za zpětnou 
vazbu, kdy se dozvídáme, co se daří, nebo 
naopak to, kde máme rezervy a co by bylo 
třeba zlepšit. Tyto informace jsou pro nás 
velice důležité. 

Tak tedy první pololetí máme za sebou. 
Druhé zatím bohužel nezačíná o moc lépe. 
Znamená to, že to na nás bude opět klást 
mimořádné nároky. Už jsme všichni unave-
ní tím, co poslední téměř již rok zažíváme. 
Teď naštěstí máme jarní prázdniny, kdy 
můžeme nabrat, v rámci možných opatření, 
co nejvíce sil do druhého pololetí. A doufej-
me, že se nám co nejdříve podaří přejít do 
„normální“ výuky, ve které se nám všem 
určitě uleví. 

Děkuji tedy všem, kteří se podíleli na 
tom, že jsme mohli rozdat letošní pololetní 
vysvědčení. Ale nejde jenom o vysvědčení. 
Důležitější je to, co se nám podařilo v této 
neklidné době našim žákům předat. A vě-
řím, že se nám podaří překonat společně 
všechny nástrahy této společné cesty, a že 
naši  žáci vyrazí do života dobře připraveni.

Díky :-)
Luboš Zajíc, ředitel školy
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Stručná historie Klubu filatelistů v Pečkách
Filatelisté existovali v Pečkách již před 

první světovou válkou, byli to však jednot-
livci (jako např. MUDr. Josef Palla) a také 
ve dvacátých letech sbíralo několik pečec-
kých občanů známky. A vyměňovali si je 
mezi sebou a předávali si zkušenosti. Ale až 
počátkem zřicítých let minulého století se 
začínají projevovat náznaky spojení těchto 
jednotlivců a v roce 1934 dochází k založení 
kroužku filatelistů. Prvními průkopníky 
a zakladateli byli tito členové: Ing. Karel 
Bohata, J. Eisenstein, František Forejt, 
Alois Jaroš, Karel Hanuš, Bohumil Píša, 
MUDr. Alois Pospíšil a magistr farmacie 
a Dr. Vladimír Švarc. Prvním předsedou 
kroužku se stal Ing. Karel Bohata. Kroužek 
se postupně zvětšoval až na 25 členů v roce 
1938. Kroužek měl dobré spojení na Ústředí 
Svazu čsl. filatelistů, který pro kroužek při-
pravil řadu dobrých odborných přednášek. 
Doba německé okupace v letech 1939 – 1945 
byla i pro filatelii v Pečkách zkouškou vytr-
vat a tak tehdy již klub přes různé překážky 
a ztráty členů dobu přežil. Rok 1945 přine-
sl i do filatelie radostnější náladu a chuť do 
intenzivnější činnosti. Ta se v těch rocích 
po válce zkvalitnila, začaly být pořádány 
pravidelné schůzky, byly pořádány odbor-
né přednášky i propagační klubové vý-
stavky, které se těšily zájmu členů i zájmů 
ostatních občanů města a okolí. Z malého 
kroužku spíše jednotlivců se klub rozrostl 
na více než padesát členů v roce 1984. Kro-
mě dospělých měl v té době klub i kroužek 
mladých filatelistů, o jehož založení se za-
sloužil v roce 1954 pan učitel František Ky-
silka a vedl ho dlouhých deset let. Po něm 
převzal vedení kroužku mladých pan Jan 
Nerad. Po jeho smrti sice činnost mladých 
ustala, ale na počátku osmdesátých let se 
kroužku mladých filatelistů se ujal RNDr. 
Václav Ziegler, CSc. Každá organizovaná 
činnost vyžaduje dobré a obětavé organi-
zátory. První předsedou kroužku a posléze 
i klubu filatelistů v Pečkách byl, jak jsme si 
již řekli, Ing. Karel Bohata, který mnoho let 
pracoval a usiloval, aby z malého kroužku 
se stal skutečný klub. Když byl Ing. Bohata 
na počátku okupace přeložen od Českého 
Brodu, zaujal jeho místo J. Hájek z druž-

stva Kooperativa a Kooperativa převzala 
nad klubem filatelistů záštitu. Po J. Hájkovi 
se stal předsedou J. Kuchař, rovněž zaměst-
nanec Kooperativy a když skončil ve funk-
ci, byl do čela pečeckých filatelistů zvo-
len František Dvořáček, který stál v čele 
Klubu pečeckých filatelistů celá desetiletí 
a pozvedl jeho činnost na vysokou úroveň. 
Když pak pan Dvořáček odešel do Brna, byl 
zvolen v roce 1980 předsedou Klubu filate-
listů RNDr. Václav Ziegler, CSc., který stál 
v jeho čele až do roku 1990, kdy ho vystřídal 
ve funkci Miloslav Studnička a v současné 
době vede klub Jaroslav „Jarin“ Tříska. Ale 
nejen předsedové, ale i další členové klubu 
byli dobrými organizátory. Bez nich by se 
nepodařilo zorganizovat řadu úspěšných 
akcí, které pro město a jeho okolí i pro Svaz 
filatelistů klub uskutečnil. Sluší se na tom-
to místě jmenovat především pana učitele 
Františka Kysilku, Jana Nerada, Karla Ha-
nuše, Karla Pošívala, Aloise Jaroše Fran-
tiška Rohlu, Ing. Jaroslava Včelu, Jarosla-
va Železného sen., Jiřího Vosmanského či 
Jaromíra Břinčila. Od roku 1959 převzal 
nad klubem pečeckých filatelistů patronát 
Závodní klub ROH Pečky (v gesci podniku 
TONA Pečky), který uvolnil své prostory 
nejen pro klubové schůzky, ale i pro další 
filatelistickou činnost. Vyvrcholením čin-
nosti klubu filatelistů byla Oblastní fila-
telistická výstava „Pečky 1985“. Vzešla ze 
zkušeností členů z vystavování svých expo-
nátů nejen v rámci výstavek v Pečkách, ale 
i z účasti některých členů (např. František 
Dvořáček a další), na výstavách oblastních, 
krajských a dalších výstavách v rámci Sva-
zu filatelistů v šedesátých až osmdesátých 
letech minulého století. Také mladí filate-
listé se prezentovali v rámci výstav mla-
dých (např. Václav Ziegler na celostátní 
výstavě mladých filatelistů v Pardubicích 
v roce 1957 či v osmdesátých letech na kraj-
ských výstavách v rámci Středočeského 
kraje). V roce 1937 vydal kroužek filatelistů 
v Pečkách Pamětní list k úmrtí pana pre-
sidenta Tomáše G. Masaryka a v roce 1945 
Pamětní list ke znovuodhalení Pomníku 
presidenta Osvoboditele TGM. V roce 1945 
vyšla v Pečkách rovněž přetisková série 

známek protektorátu s nápisem ČSR. Ano, 
kroužek filatelistů byl tehdy velmi aktiv-
ní a zasloužil se o to i majitel tiskárny pan 
František Forejt. Ano, čtyřicátá a osmdesá-
tá léta představovala zatímní vyvrcholení 
Klubu filatelistů v Pečkách. Po roce 1990 
činnost některých mnohých filatelistů po-
klesla. Např. Pamětní list k odhalení so-
chy TGM v Pečkách v roce 2018 už musel 
vydat soukromník – nefilatelista pan Jiří 
Kučera. V osmdesátých letech 20. století se 
Klub filatelistů zasloužil o vydání známky 
se sochou Klementa Gottwalda a o několik 
pamětních razítek a kašetů, které zhotovil 
pan Jiří Rücker, vynikající rytec a taktéž 
člen klubu filatelistů. Po roce 1990 se však 
objevila jiná, větší, lákadla k uspokojení 
ambicí mnohých, během dvou let se člen-
ská základna úžila na dvacet členů, kteří 
kromě známek se věnovali a dosud věnují 
sbírání poštovních celin a celistvostí a také 
pohlednic. Ještě v roce 1995 vydal peče-
ný klub filatelistů za podpory Městského 
úřadu v Pečkách publikaci „Pečky na po-
hlednicích“ a o dvacet let později dokončili 
studii o pečené poště pánové Václav Bortlík 
a Václav Ziegler „Stručná historie pečené 
pošty“, a to pro potřeby publikace Měst-
ského úřadu v Pečkách, která byla vydána 
k 90. výročí povýšení Peček na město.

Bohům žel, v posledních několika le-
tech se členská základna Klubu filatelistů 
v Pečkách zúžila na pět členů a její činnost 
zajišťoval svou obětavostí předseda klubu 
pan Jaroslav „Jarin“ Tříska. Koncem roku 
2020 však už ani jeho obětavost nepomohla 
a klub svou činnost ukončil. Je to škoda, ne-
boť z čeho jiného by měla vyrůst tak zvaná 
„občanská společnost“, když ne z podob-
ných zájmových spolků, klubů či sdruže-
ní, jako jsou právě filatelisté. Možná, že je 
i na vině jednotvárná, někdy i nepřehledná 
a zbytečně drahá známková tvorba České 
pošty, a to filatelisté, i když by chtěli, nemo-
hou sami ovlivnit.

Doc. RNDr. Václav Ziegler, CSc.
bývalý předseda Klubu Filatelistů 01-64 

v Pečkách, dnes člen č. 881 Klubu filatelistů 
a člen odborné skupiny Fauna - Flóra

Přípravná třída Pečky
První pololetí se blíží ke konci. V prů-

běhu uplynulé doby se děti učily novým 
dovednostem – tvořily a využívaly k tomu 
nejrůznější materiály, učily se spolupráci, 
soustředění, prohlubovaly si znalosti v ob-
lasti rozumové výchovy – znalost barev, 
tvarů, časoprostorových pojmů, pravole-
vé orientace. Rozšiřovaly si slovní zásobu 
a pomocí logopedických chvilek zlepšovaly 
výslovnost obtížných hlásek. Procvičova-
ly hrubou a jemnou motoriku, aby dobře 
zvládly kreslení a psaní až z nich budou 
prvňáci. Účastnily se projektových dní ško-
ly a různých výtvarných soutěží – někteří 
získaly hodnotné ceny. Učily se recitovat 
a rytmizovat básničky k daným tématům. 
Poslouchaly čtené pohádky, pracovaly na 
interaktivní tabuli. Kromě vzdělávání, 
které probíhá v rámci ŠVP PT, byly děti ve-
deny k samostatnosti, toleranci vůči lidem 
jiné národností, úctě ke starším, dospělým 
lidem a k životnímu prostředí jako celku. 
Vzhledem k situaci s COVID – 19 byly také 
vzdělávány distančně.

Věříme, že i v druhém pololetí budou 
děti snaživé a společně budeme moci roz-

víjet získané vědomosti a dovednosti. Moc 
si přejeme, aby se jim to k radosti rodičů i  

všech zaměstnanců školy, dařilo.
Dagmar Ječmenová
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Vzpomínka na 
časy páry

Kdo si v sobotu 23. ledna trochu přivstal, 
anebo ráno cestoval vlakem, mohl být 
svědkem vzácné návštěvy. Železniční sta-
nice Pečky se totiž stala na krátkou dobu 
zastávkou pro parní mašinu, kterou pracov-
níci drah převáželi z Muzea Českých drah 
v Lužné u Rakovníka, přes Prahu, do jejího 
domovského depa v Brně. Možná jste ales-
poň slyšeli její zapískání, jimiž nás všechny 
vesele pozdravila. Její časy už asi málokdo 
pamatuje, ale připomenout bychom si je 
mohli alespoň prostřednictvím kouzelné-
ho vyprávění Pohádky o mašinkách Pavla 
Naumana. Znáte je? 

red

Jak hasiči pomáhají
Sbor dobrovolných hasičů (SDH) města 

Pečky je nejstarším fungujícím spolkem 
na území našeho města. Po celou dobu jeho 
existence členové sboru pomáhají obča-
nům města a okolí ve složitých životních 
situacích, ale zároveň i pořádají různé spo-
lečenské akce pro své spoluobčany a tím 
i zároveň zajišťují finanční prostředky na 
činnost sboru.

 V dnešní složité době je pořádání spole-
čenských akcí z důvodu pandemie nemož-
né, a tak byl sbor nucen své aktivity omezit. 
V současnosti je z důvodu platné legislati-
vy od sboru oddělena výjezdová jednotka 
i když někteří její členové jsou stále členy 
SDH. Výjezdová jednotka původně vznikla 
z členů SDH. I když dnes již nejsou všich-
ni členy SDH, tak pro všechny hasiče stále 
platí původní motto „BOHU KE CTI, BLIŽ-
NÍMU KU POMOCI“. V rámci práce hasičů 
a ve spolupráci s vedením města v loňském 
roce byla zajištěna a distribuována mezi 
občany města desinfekce a zároveň byl na-
staven systém služeb pro zabezpečení stá-
lé pohotovosti na zvládnutí mimořádných 
událostí. 

Nejen touto činností se však hasiči zabý-
vají. V případě potřeby se snažíme pomáhat 
i jinak podle aktuální situace. Tak vznikla 
společná akce SDH a členů výjezdové jed-
notky na pomoc pětileté Karolínce, která 
je od narození postižená a odkázaná na 
vozík. I když má víc zdravotních problémů 

je to velká bojovnice. Karolínka je usmě-
vavá i když někdy tvrdohlavá holčička, 
která by nejraději trávila čas v mateřské 
školce s ostatními dětmi. Karolínce hodně 
pomáhá intenzivní rehabilitace, bez které 
by dnes sama nedokázala ani sedět a dělat 
pokroky, které dělá. Proto se SDH Pečky 
s členy výjezdové jednotky města Pečky 
domluvily na sbírce pro potřeby Karolínky 
a na konci loňského roku mohly společně 
věnovat finanční částku 10.000,- Kč. Pře-
dání částky proběhlo v hasičské zbrojnici 
a Karolínka byla opravdu úžasná.

Za SDH a výjezdovou jednotku města Pečky 
Martin Jedlička

Foto Ondřej Schulz    

Podzemní kryt Na Kopci
Zatímco v lednu jsem psal o historic-

ké cestě z Plaňan do Poděbrad, tentokrát 
chci upozornit na pozůstatek původní cesty 
z Velkých Chvalovic do Kostelní Lhoty (dle 
mapování z 19. století). 

Na tuto cestu se dostanete buď z ulice 
Krátké ve Chvalovicích, nebo budete po-
kračovat po polní cestě na konci ulice Ke 
Hřišti. Tato cesta vede přes terénní zlom, 
který nese jméno Na Kopci. V tomto místě 
se nachází podzemní kryt okresní radiač-
ní skupiny. Kryt sloužil pro sedmičlennou 
posádku, jejímž úkolem bylo monitorovat 
parametry jaderných výbuchů, úroveň ra-
diace a koncentraci bojových látek v ovzdu-
ší. Dnes jsou z krytu viditelné poškozené 
krycí betonové desky na hlavním i vedlej-
ším vstupu. 

Dnešní cesta vás do Kostelní Lhoty ne-
dovede a končí malým remízkem, který ješ-
tě v 19. století byl součástí lesa, který se táhl 
až k silnici z Peček do Kostelní Lhoty, která 
je dnes viditelná na severovýchodním hori-
zontu. Přesto stojí za to k remízku dojít. Od 
něj je přes pole výhled na koryto Pečeckého 
potoka a relikty původní topolové aleje. Za 
lepšího počasí doporučuji dobrodružněj-
ším povahám pole přejít a projít se podél 
Pečeckého potoka. Vydáte-li se doprava, 
můžete dojít až k jeho prameništi, nebo 
odbočit a dorazit do ulice Boženy Němcové 
v Pečkách. Vydáte-li se doleva, v korytě se 
postupně objeví voda, přibude Chvalovický 
potok a na konci uvidíte zajímavě řešený 
soutok s Milčickým potokem. V remízku je 
několik doupných stromů a v zimě odtud 
bývá vidět i několik stád srnčí zvěře.

Budete-li se vracet zpět stejnou cestou, 
můžete se zastavit u chvalovického hřiště. 
Druhým rokem je zde workoutové hřiště, 
kde se můžete protáhnout, nebo využít po-
hostinnosti místního občerstvení.

Uprostřed původní vsi můžete vidět vy-
sokou budovu po levé straně v areálu stat-

ku. Jedná se o bývalou sýpku přestavěnou 
z Chvalovické tvrze. Tu pravděpodobně vy-
stavěl Markvart Pomněna v letech 1401-9, 
ale písemně je doložena až v roce 1520. Po 
roce 1750 došlo k přestavbě tvrze na špý-
char. Dnes je budova opravena, na jihový-

chodním rohu budovy jsou dvoje sluneční 
hodiny. Budova je památkově chráněna, 
jedná se o jeden z mála dochovaných pan-
ských špýcharů (bohužel není veřejnosti 
přístupný). 

Tomáš Vodička

Tvrz Kryt

Doupné stromyRemízek
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„Pracujeme na projektu, abychom se mohli spoléhat 
jen na svůj vlastní vodní zdroj“, 
říká jednatel společnosti Pečecké služby Ing. Adam Brant

Nejprve bych se rád zeptal trochu 
osobněji: jaká byla Vaše profesní cesta od 
školních let až do současnosti?

Již během studií na vysoké škole jsem 
začal spolupracovat s poradenskou spo-
lečností v oblasti dotací, kde jsem působil 
i jako samostatný projektový manažer. Ná-
sledně jsem založil menší stavební společ-
nost, která pomáhala realizovat menší sta-
vební akce v oblasti pozemního stavitelství 
– rekonstrukce školek, kulturních domů, 
výstavbu malých čistíren odpadních vod, 
chodníků atp. Vedle toho mě vždy zajímala 
oblast financí, takže jsem působil jako fi-
nanční analytik v jedné poradenské společ-
nosti. Veškeré tyto poznatky jsem následně 
uplatnil jako ekonom v Technických služ-
bách města Poděbrad s.r.o., kde jsem půso-
bil téměř šest let.

Prozradíte něco i o sobě a třeba 
o svých koníčcích?

Ve svém volném čase jsem stále ještě 
aktivním sportovcem, a to jak ve fotbale, 
malé kopané, tak i futsalu. Bohužel letošní 
sezóna mezi ty aktivní rozhodně nepatří. 
Dalšími zálibami jsou hra na kytaru, kdy 
jsem během středoškolských let hrál i v ka-
pele, a také zájem o investice, finanční trhy 
a drahé kovy.

Co to bylo za kapelu? Jaký styl hudby 
máte nejraději?

Hráli jsme český pop/rock, a všechno 
převzaté skladby. Já jsem hrál na elektro- 
akustickou kytaru a zpíval. Nemám oblíbe-
ného pouze jednoho konkrétního interpre-
ta či skupinu, nejraději poslouchám pop, 
rock, ale i hudbu taneční, elektronickou. 
Ale nevadí mi žádná hudba, pokud je kva-
litní.

Zaujal mě Váš zájem o investice a fi-
nanční trhy, to je dobrý koníček! :-) Ze-
ptám se, jak se díváte na posílení bitco-
inu v poslední době? Šel byste do takové 
investice?

Posílení bitcoinu je výsledkem politiky 
centrálních bank, které masivním zvětšo-
váním peněžní zásoby postupně znehodno-
cují stávající úspory, o které nikdo nechce 
přijít. Osobně jsem k této investici spíše 
zdrženlivý, jako protikrizové aktivum pre-
feruji dlouhodobě osvědčené drahé kovy 
– fyzické zlato a stříbro. Bitcoin vnímám 
jako moderní alternativu, která však podlé-
há více vlivům než již zmíněné drahé kovy.

Ale pojďme k Vaší profesi: když se po-
dívám na web Pečeckých služeb, vidím 
nakolik je Vaše pracovní činnost pest-
rá, počínaje údržbou zeleně a veřejného 
prostoru města, přes inženýrské sítě, re-
klamní plochy, vodárenské a kanalizač-
ní služby, až po odpadní hospodářství…
Čemu se věnujete osobně nejraději, a co 
je pro Vás nejtěžším oříškem?

Prostředí komunálních služeb mě celko-

vě baví, protože výsledky činnosti a snaže-
ní se jsou viditelné a konkrétní. Věřím, že 
se nám daří udržovat a postupně zlepšovat 
naše město ve všech oblastech, kterými se 
zabýváme, a to mě naplňuje. Asi nejtěžším 
oříškem je analyzování procesů v oblasti 
čištění odpadní vody, protože na výsledek 
má vliv mnoho aspektů, zejména pak che-
mickobiologického původu. Nejméně oblí-
benou činností se však stává postupně na-
růstající agenda, která roste snad ve všech 
našich oblastech působení.

Co je třeba dnes největším problémem 
odpadového hospodářství?

Aktuálním tématem odpadového hos-
podářství je nový odpadový zákon, který 
se po 19 letech změnil, ale tím největším 
dlouhodobým problémem je narůstající 
množství odpadu, které není jednak vhod-
ně produkováno, a jednak správně tříděno 
a recyklováno. V kontrastu s nedostatkem 
koncových zařízení, která se zpracováním 
a likvidací odpadů zabývají z výše uvede-
ných důvodů, nás určitě čeká řada změn.

Kolik tun komunálního odpadu ročně 
vyprodukuje naše město a kolik to dělá 
na jednoho obyvatele?

Za rok 2020 vyprodukovali občané cel-
kem 1.360 tun směsného komunálního od-
padu. Přepočtem to vychází 283 kilogramu 
na 1 občana.

Jsou obyvatelé našeho města dobří 
hospodáři? Co bychom měli zlepšit?

Občané Středočeského kraje obecně vy-
produkují nejvíce směsného komunálního 
odpadu na 1 osobu ze všech krajů, ale naši 
občané průměrných hodnot vůbec nedosa-
hují, takže z tohoto úhlu jsme dobrými hos-
podáři – neprodukujeme tolik směsného 
komunálního odpadu a třídíme. Nicméně 
v celorepublikovém duchu produkujeme 
celkově stále více a více odpadu, a zde je 
prostor ke zlepšení – produkovat méně od-
padu.

Jak na to? Přiznám se, moc si nevím 
rady a to opravdu třídím důsledně, včet-
ně toho, že mám stále u dřezu misku na 
biologický odpad, který někdy vynáším 
i několikrát denně…

Nejprve musí odpad vzniknout, aby se 
mohl vytřídit či zlikvidovat. Mám tím na 
mysli, abychom se již při pořízení potra-
vin, věcí, zboží atd. zabývali vyprodukova-
ným odpadem, a jeho následným využitím. 
S novým zákonem o odpadech vstoupil 
v platnost i zákon o výrobcích s ukončenou 
životností a novela zákona o obalech, které 
zvyšují nároky na samotné producenty oba-
lů a výrobků. Díky této komplexní úpravě 
by mělo dojít k požadované změně jedná-
ní všech článků odpadového hospodářství 
s výsledným snížením množství odpadu.

Také bych se rád zeptal, nakolik se 
v posledních letech promítají klimatické 
změny, zejména pak sucho do místního 
vodního hospodářství? Je to znát?

Občané mají tu výhodu, že voda je dodá-
vána z vlastního zdroje na prameništi v Tat-
cích, a v červenci roku 2019 jsme provedli 
orientační hydrodynamickou zkoušku za 
přítomnosti hydrogeologa, která potvrdi-
la vyšší jímací potenciál vodního zdroje. 
Z kvalitativních důvodů tohoto vodního 
zdroje však musíme mísit naši vodu s vo-
dou ze skupinového vodovodu z Kolína, je-
hož vodní zdroje již vykazují pokles. Jelikož 

naši vodu mísíme s jejich vodou, musíme 
přebírat vznikající opatření, a proto jsme se 
například v roce 2020 již mohli setkat s vý-
zvou odběratelům, aby užívali pitnou vodu 
od dubna do června pouze pro pitné a hy-
gienické účely. Již pracujeme na projektu, 
abychom mohli náš vodní zdroj upravovat 
do kvality pitné vody a tím se spoléhat jen 
na svůj vlastní vodní zdroj.

Mám pocit, že je zdejší voda sice na 
chuť příjemná, ale tvrdá. Alespoň podle 
vodního kamene, soudím… Jak to je?

Ano, náš vodní zdroj vykazuje vyš-
ší hodnoty tvrdosti vody. Avšak hodnoty 
tvrdosti vody jsou doporučené, nikoliv li-
mitní, protože vyšší tvrdost vody nemá na 
organismus člověka škodlivý vliv, ba na-
opak. S vyšší tvrdostí vody se však potýkají 
všechny vodní zdroje v okolí našeho města. 
A jak jsem již dříve zmínil, pracujeme na 
projektu úpravy vody, kdy budeme moci ne-
jenom upravovat naši vodu do kvality pitné 
vody, ale také budeme moci upravovat její 
tvrdost.

A při péči o městskou zeleň?
V případě péče o městskou zeleň se po-

týkáme s výkyvy počasí, kdy například 
jeden rok prozaléváme celých 7 dní, druhý 
rok 10 dní a třetí rok zase 7 dní. K tomu se 
ještě mění požadavky společnosti na úpra-
vu veřejné zeleně, kdy jednou je trendem 
tzv. golfový trávník, a jednou dlouhá luční 
tráva. Kombinace těchto a dalších faktorů 
zeleni dlouhodobě neprospívá, a tím se zvy-
šují nároky na její péči.

Jsem kluk z moravského venkova, 
zvyklý ještě kosit trávu kosou a nedá mi 
to nezeptat se v této souvislosti: není toho 
kosení, zvláště pak v létě zbytečně moc? 
Trávy u nás na sídlišti na konci červen-
ce – až na loňský rok – bývá v poslední 
době jako šafránu… A to někdy už v červ-
nu… Jak to vidíte vy? Že když to budete 
žít citlivěji, budou občané křičet, že je 
vysoká? :-)

Veřejný prostor slouží všem, a každý má 
různé představy o tom, jak by měl vypadat. 
Je třeba tento veřejný prostor rozčlenit, sta-
novit jeho využití a podobu, a z toho vzejde 
i potřeba údržby. Například se stanoví pro-
stor, kde bude umístěna vysoká luční travi-
na, ten prostor se tak připraví, a následně 
se tak bude i udržovat. Tato louka pak bude 
sloužit k zadržení vlhkosti, snížení praš-
nosti, zvýšení biodiverzity atp. A vedle toho 
se stanoví prostor obsahující např. dětské 
hřiště, který se bude udržovat na nízkou 
travní výšku. Tento prostor bude sloužit 
i pro pohyb lidí, dětí a domácích mazlíčků. 
A následně je třeba ty veřejné prostory re-
spektovat, a využívat je v souladu s jejich 
určením. Pak nebudou jedni křičet, že je 
tráva vysoká, a druzí nadávat, že je tráva 
nízká. :-)

To mi připomnělo naše letité rodin-
né spory, které začaly tím, že se koupila 
sekačka a z téměř hektarové plochy se 
během pár hodin stávalo golfové hřiště. 
Jenže vyhynuli svatojánci, zmizela tře-
zalka, mateřídouška a řada bylin, kolem 
stromů se dělaly hnědé suché kruhy… 
Jsem rád, že na místě ředitele Pečeckých 
služeb sedí člověk, který to chápe a své-
mu oboru rozumí. Děkuji za rozhovor 
a přeji vše dobré!

Ptal se Libor Vodička
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Zimní fotokronika

Leden nám dopřál sněhu, což nejvíc ocenili ti nejmenší…

Ovšem po chvíli sáňkování moc sněhu nezbylo…

Pár dní jsme si užili i na zamrzlém Benešáku…
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Budiž únor!
Dnešní sluníčko už dávalo znát svou sílu 

a také to, že svítí na „Hromnice o hodinu 
více“. Odpoledne i skřivánky bylo možné 
na chvíli zaslechnout, čímž nám připomně-
li pranostiku „když v únoru zpívá, velká 
zima bývá“, a taky že ano: led na kalužích 
po celý den neroztál. Na vycházce se mráz 
zadíral pod nehty a do tváří štípal tak, že 
je mnozí měli jak panenská jablíčka. Někdo 
i přímo k nakousnutí! Těžké něco předpo-
vídat, ale zdá se, že letošní zima by mohla 
říct to své, byť už pár roků o sobě většinou 
skromně mlčela. Nejsem meteorolog, ale 
z mých laických denních měření jasně vy-
plývá, že jsme v lednu měli jedenáct mra-
zivých dnů a desetkrát sněžilo, průměrná 
lednová teplota – měřeno za poledne – byla 
asi jeden a půl stupně. „Leží-li kočka v úno-
ru na slunci, jistě v březnu poleze za kam-
na“, říkalo se a já bych k tomu s jistou skep-
sí dodal, že kočka se bude válet u kamen za 
všech okolností, takové předpovědi umím 
taky, znám ty potvory dobře. Zamračí se 
pak ale na mě pranostika a drsně kontru-
je: „Na Hromnice má sedlák raději vlka ve 
chlévě i ženu na márách než slunce:“ Uf, to 
tedy! Před tím mám respekt, a tak poslech-
nu pranostiku a do svého batůžku zabalím 
si dvě pláštěnky, nejlépe pak zateplené. 
Proč? No protože „na Hromnice vezmi si 
dvě kabanice“.  A kabanice je prosím pěkně 
pláštěnka. Naši předkové měli zkrátka úno-
rové srážky rádi, zvláště pak, když přitom 
mrzlo, až praštělo, podle jejich pozorování 
se totiž snižovala pravděpodobnost pozd-
ních mrazů na jaře. „Mrzne a sněží, úrod-
ný rok na to běží“. Vzpomeňte na loňskou 
zimu: byla mírná a suchá, ani vydatné letní 
srážky pak nedohnaly nízký stav podzem-
ních vod. Z čehož se dá možná usuzovat, že 
letos by to mohlo být lepší. A třeba nejen 
s vodou. Toho špatného jsme si už přece 
užili už dost, nemyslíte?

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

• ŽIVOT SE MÁ ŽÍT, NE PŘEŽÍVAT...  
Veselá a milá ,,babička“ 67 let hledá 
milého kamaráda ,,dědečka“ z Peček 
a blízk. okolí 64-70 let, který nekouří. 
Procházky v přírodě, později společ.
výlety nebo dovol., ,,pokec“, káva  apod. 
732 169 525.

ŘÁDKoVÁ INZeRCe

...protože láska prochádzí žaludkem!

česká i mezinárodní kuchyně

rychlý výběr jídel na týdny dopředu

trvanlivost jídel je 3 dny bez ztráty 
kvality a chu�

kvalitní a čerstvé suroviny 
od lokálních dodavatelů

denně vegetariánské jídlo, 
novinka či velký salát

domácí zákusky, 3 polévky a 2 malé saláty 
denně

možnost výběru až z 10 příloh

největší výběr jídel, u nás se prostě nepřejíte!

Ušetřete čas i peníze a vaření nechte na nás!

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 185,- - 229,- Kč/ ks.  

Prodej: 13. března 2021 
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


