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nikdo z nás si asi nepředstavoval, že 
společně oslavíme smutné výročí prvního 
roku s pandemií. Situace je špatná a zatím 
se nelepší, a jak jsme si před rokem navzá-
jem pomáhali šitím roušek a distribucí de- 
zinfekce, tak si dnes již pomoci nemůžeme. 
Očkovací látku si svépomocí jednoduše 
nevyrobíme. Snažíme se vám tedy alespoň 
ulehčit složitou dobu, jak je to jen možné. 

Vážení a milí,
Na radnici pomáháme s registrací k očko-
vání, zajistili jsme respirátory pro ty, co si 
je nemohou dovolit, podporou dluhové po-
radny a zřízením poradny pro pomoc v hle-
dání zaměstnání se pokoušíme alespoň 
tlumit dopady těžké doby. Jsme tu pro vás, 
a pokud vám budeme moci v něčem dalším 
pomoci, neváhejte se na nás obrátit. Prosím 
vás také osobně a velmi naléhavě, dodržuj-

te opatření. Nenechejte se zmást špatnými 
příklady těch, co nás mají vést a spolehně-
te se na svůj zdravý rozum. Buďme k sobě 
ohleduplní a buďme opatrní. To, co dnes 
zažívá naše zdravotnictví,  je mimo veške-
rou představivost a je to na každém jednom 
z nás, že přispějeme svým dílem k tomu, 
aby to brzy skončilo. 

S úctou vaše, Alena Švejnohová

Sněženka podsněžníkTalovín zimní



Zprávy z radnice2 Pečecké NOVINY            2021 | 3

Motto návrhu:
Ke stávající budově školy bude přistavě-

na tělocvična a školní aula. Budova uzavírá 
školní areál a zvednutou prosvětlenou lu-
cernou přináší do Peček novou atmosféru. 
V zadním traktu otevírá průchod pro veřej-
nost a v předprostoru vytváří nové místo 
pro pobyt žáků.

Místo
Umístění nové tělocvičny pro ZŠ Peč-

ky bylo prověřeno ve více variantách. Po 

prověření jednotlivých možných míst byla 
doporučena výstavba nové dvoupatrové 
budovy, kde v přízemí bude vybudována 
školní aula a v druhém patře tělocvična, 
která bude částečně nad současnou školní 
jídelnou. Nová přístavba je díky této pozici 
plně propojena se stávající budovou základ-
ní školy a zároveň je před ní navržen nový 
vstupní předprostor, který bude sloužit jak 
sportovcům v odpoledních hodinách, tak 
jako alternativní vstup pro žáky. Podél se-
verozápadní strany tělocvičny je navržen 
nový průchod pro veřejnost, který zajistí 
lepší prostupnost územím a umožní parko-
vání návštěvníků tělocvičny na parkovišti 
v ulici Hálkova. Parkování pro sportovce 
je umístěno podél severovýchodní strany 
nové budovy. V současnosti se zde nachází 
zásobování pro jídelnu, které zde v novém 
uspořádání bude zachováno a zkultivová-
no. V rámci kultivace školního areálu na-
vrhujeme upravit také stávající vnitroblok 
školy.

Prostorový koncept
Hlavním konceptem návrhu je vytvoře-

ní lucerny vytvoření lucerny nad linií střeš-
ní plochy města nad úrovní střech okolí. 
Tato lucerna bude jasným orientačním 
bodem v Pečkách a bude vyzařovat novou 
energii pro celé město. Její výška přesahuje 
výškovou hladinu okolních střech a dopl-
ňuje stávající dominanty města.

Lichoběžníkový půdorys navržené bu-
dovy vychází z okolního kontextu ulice K. 
H. Borovského. Severozápadní stěna rea-
guje svým zkosením geometrii této ulice 
a vytváří plynulý přechod od stávajících 
budov školy k rodinným domům. Zaoblené 
rohy zjemňují celkový objem dostavby.

Dispozice
V rámci dispozice je kladen důraz na 

využitelnost a dostatečnou velikost komu-
nikačních prostorů. Cílem je, aby zde žáci 
mimo dobu vyučování našli prostory pro 
vzájemnou komunikaci, relaxaci a případ-
né čekání na hodinu. V přízemí budovy je 
umístěna multifunkční aula přístupná na 
úrovni okolního terénu. V rámci auly je na-
vržena mobilní tribuna pro 150 lidí. Při slo-
žení tribuny vzniká velký otevřený prostor 
využitelný pro nejrůznější aktivity.

Před prostorem auly je vstupní foyer, 
které slouží zároveň pro vstup do tělocvič-
ny pro sportovce. Je zde možné v případě 
potřeby umístit recepci.

V druhém nadzemní podlaží se nachá-
zí tělocvična a rozměrech 32x20 metrů se 

světlou výškou po celé ploše 7 metrů. Díky 
tomu jsou splněny prostorové nároky na 
hraní následujících sportů: basketbal, fut-
sal, volejbal (nesplněna světlá výška dle 
pravidel 9 metrů), badminton, minivolej-
bal. Tělocvičnu je možné pomocí závěsu/
sítě rozdělit na dvě samostatné poloviny. 
Podél jedné strany sportovní plochy je 
v úrovni umístěna tribuna pro cca 100 lidí 
přístupná z chodby bez nutnosti naruše-
ní probíhajících sportovních aktivit. Pro 

potřeby sportovců je navrženo dostatečné 
zázemí v podobě 4 šaten o celkové kapacitě 
90 sportovců. Provozně je možné samotnou 
tělocvičnu i s potřebným zázemím oddělit 
od provozu zbytku školy a využívat celou 
budovu nezávisle.

Konstrukce
Založení je řešeno z části na stávajících 

pilotech pod jídelnou a z části na nově vy-
vrtaných. Celková modulace konstrukce 
nového návrhu je v souladu se stávajícími 
piloty, nicméně lze předpokládat nutnost 
ověření jejich skutečného provedení.

Hlavní vertikální nosná konstrukce bu-
dovy je navržena z železobetonových slou-
pů s možností použití montovaného sys-
tému. Ostatní vertikální konstrukce jsou 
vyzděné z keramických tvárnic. Na střeše 
je uvažováno o výsadbě extenzivní zeleně.

Obvodový plášť je tvořen kontaktním 
zateplovacím systémem na vnější straně 

Architektonická studie 
dostavby školní tělocvičny v Pečkách

opatřeném strukturovanou omítkou. Lu-
cerna je tvořena fixními okny po celém 
obvodu v kombinaci s hliníkovými profily. 
Před skleněnou plochou je předsazena hli-
níková/ocelová konstrukce s pevnými slu-
nolamy, která stíní prostor tělocvičny. Mezi 
oběma vrstvami pláště bude vytvořena do-
statečná mezera sloužící pro údržbu jednot-
livých povrchů.

Požárně bezpečnostní řešení
Budova bude postavena z požárně ne-

hořlavého systému. Z přízemí vede něko-
lik úniků přímo do venkovního prostoru. 
Z úrovně tělocvičny bude zřízena jedna 
chráněná úniková cesta, která ústí na te-
rén. Druhý směr úniku vede ke stávajícímu 
schodišti v budově školy. Prostor haly se 
neuvažuje jako shromažďovací a není pro-
jektován na větší množství osob než 190. 
Požární zásah hasičských jednotek bude 
probíhat z ulice Karla Havlíčka Borovské-
ho, a dále musí zůstat zachován příjezd 
do prostoru vnitřního dvoru školy. Během 
zpracování dalších stupňů dokumenta-
ce bude prověřeno, zda dojde ke zhoršení 
celkového požárně bezpečnostního řešení 
školy. Případně budou muset být doplněny 
v rámci stavby některé dveřní výplně, pří-
padně doplněn únik na terén.

Technologie
Pro vytápění projekt uvažuje s využitím 

stávající kotelny, kdy bude doplněn další 
kotel na plyn. Budova bude rekuperována, 
bude větrána vzduchotechnicky v kombi-
nací s přirozeným větráním. Okna v tělo-
cvičně i aule budou otevíravá. Budova ne-
bude klimatizována, pouze v letním období 
bude vzduch dochlazen o několik stupňů. 
Na střeše může být instalována malá foto-
voltaická elektrárna, případně jsou ke zvá-
žení zemní vrty pro vytápění.

Autoři návrhu: Ing. arch Jiří Opočenský, 
Ing. arch Štěpán Valouch
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Z únorových jednání Rady města 
RM schválila
• Podání žádosti o dotaci na zpracování PD na akci „Revitalizace Mlýnského náhonu 

v Pečkách“ ze Státního fondu životního prostředí ČR.
• Uzavření darovací smlouvy mezi městem Pečky a Hasičským záchranným sborem SK. 

Předmětem daru je automobil speciální požární MERCEDES-BENZ ATEGO 1528 AF, 
RZ: 4A3 8810.

• Členství v Klubu zapojených obcí, jedná se o projekt podporující provozní činnost ne-
ziskové organizace Sázíme stromy, z.ú. a poskytnutí finančního daru ve výši 5.000 Kč. 

• Termín, dobu, místo zápisu a kritéria přijetí dětí do MŠ MAŠINKA Pečky pro školní rok 
2021/2022. 

• Založení transparentního účtu za účelem získání finančních prostředků na ozdravová-
ní toulavých koček. 

• Připojení města Pečky do projektu založeného spolkem Svaté Ludmily 1100 let, z.s.. 
Cílem projektu je zviditelňování svatoludmilských míst.

• Snížení nájemného všem lékařům za ordinace v objektech Města Pečky o částku ve 
výši dvou měsíčních nájmů jako kompenzaci za zvýšené úsilí v době pandemie.

• Uzavření SOD na zhotovení projektové dokumentace akce: “Dostavba učeben a tělo-
cvičny v ZŠ Pečky“ s vybraným uchazečem firmou Atelier 99 s.r.o.

• Zadávací dokumentaci k projektu „Rozšíření odděleného sběru využitelných odpadů 
na území města Pečky“. Jedná se o 1.100 kusů nádob o velikosti 240 litrů na plast, 1.100 
kusů nádob o velikosti 240 litrů na papír, 100 kusů nádob o velikosti 240 litrů na biood-
pady, 2 kusy nádob o objemu 1.100 litrů na kovy, 1 kus velkoobjemového kontejneru 
o objemu 8 m3 na objemný odpad, a 2 kusy velkoobjemových kontejnerů o objemu 8 m3 
na biologicky rozložitelný odpad. 

• Přijetí dotace pro Pečovatelskou službu města Pečky pro rok 2021 na poskytování so-
ciálních služeb zajišťujících pomoc a podporu osobám za účelem sociálního začlenění 
nebo prevence sociálního vyloučení.

• Umístění cedule zákazu vjezdu do lokality „u Benešáku“, včetně dodatkové tabulky – 
vjezd povolen s povolením Městského úřadu Pečky.

RM vzala na vědomí
• Zamítavé stanovisko Českých drah, a.s. k naší žádosti týkající se odkoupení části po-

zemku č. parc. 554/1 (rozšíření parkoviště u nádraží v Pečkách).  
• Přijetí daru v podobě respirátorů od majitele provozovny zvané „Hangár“ Tř, 5. května. 
• Informace starostky města o dočasném uzavření MŠ Mašinka od 22. 2. 2021 z důvodu 

onemocnění personálu kuchyně.
• Návrh nového využití pozemků „U Rejnoka“ (parcely 1467/1–3) vypracovaný architek-

tem J. Drškou v rámci revitalizace prostoru po plechových garážích. 
• Výroční zprávu o činnosti Městské knihovny Sv. Čecha v Pečkách za rok 2020. 
• Informace o změně pracovní doby České pošty v Pečkách od 1. 3. 2021 – provoz bude 

probíhat pouze v pracovních dnech.

Z únorového jednání Zastupitelstva města 
ZM schválilo
• Podání žádosti o poskytnutí dotace na akci „Hospodaření s dešťovou vodou – Město 

Pečky“. Realizace bude probíhat v letech 2021-2022, pouze v případě přidělení dotace.
• Podání žádosti o poskytnutí dotace na akci „Stavební úpravy a obnova interiéru Kul-

turního střediska Pečky – II. etapa“. Realizace bude probíhat pouze v případě přidělení 
dotace. 

• Přistoupení města Pečky do Sdružení místních samospráv ČR.
• Obecně závaznou vyhlášku města Pečky č.1/2021, kterou se mění obecně závazná vy-

hláška č.1/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ze dne 13. listopadu 2019. Touto 
OZV se mění čl. 5, odst. 1 – poplatek je splatný jednorázově, a to nejpozději do 30. 6. 
příslušného kalendářního roku. Plné znění usnesení najdete na webových stránkách 
města.

Blanka Kozáková

Město Pečky 
vyhlašuje výběrové řízení 

na obsazení pracovní pozice 

referent/ka 

Odboru správy majetku 
a bytového hospodářství 

Městského úřadu v Pečkách.
Jedná se o hospodaření s bytovým 
a nebytovým fondem města včetně 

zajišťování údržby a drobných oprav.
Nástup je možný od 1. 5. 2021 

nebo dle dohody.
Bližší informace podá tajemnice úřa-

du PaedDr. Cecilie Pajkrtová 
na telefonních číslech 321 785 051 

nebo 607 025 406 nebo emailu 
cecilie. pajkrtova@pecky.cz.

Oznámení o vyhlášení výběrové říze-
ní a formulář přihlášky naleznete na 

webu města www.pecky.cz.

Pomoc při hledání 
zaměstnání na 

radnici v Pečkách
Prostřednictvím odborné specialistky 

vám nabízíme možnost osobních konzul-
tací a doporučení při hledání zaměstnání. 
Součástí osobní konzultace je vypracování 
vašeho životopisu, profilu na profesní soci-
ální síti a doporučení, jak postupovat při 
současném vývoji pracovního trhu. 

Celou konzultací vás bezplatně provede 
odborná specialistka, Ing. Šárka Taxová, 
která se zabývá zprostředkováním práce na 
českém trhu již více jak 15 let. Bude se vám 
věnovat každé úterý od 8 do 9:30 hodin, po-
čínaje 2. březnem 2021. 

Konzultace budou probíhat osobně na 
radnici v Pečkách nebo v online prostředí. 
Je na vás, jako formu zvolíte. Délka každé 
konzultace je limitována 30 minutami. 

V případě Vašeho zájmu o schůzku kon-
taktujte sekretariát městského úřadu paní 
Evu Strnadovou na tel. čísle 321 785 051 
a rezervujte si termín pro setkání.

Pečky podpoří Tibet
I v letošním roce podpoří Pečky kampaň 

Vlajka pro Tibet, která pravidelně připomí-
ná dlouhodobé porušování lidských práv 
v Tibetu. Tibetská vlajka zavlaje z městské-
ho úřadu dne 10. března, přesně 62 let od 
krvavě potlačeného povstání Tibeťanů pro-
ti čínské okupaci, při kterém zemřelo více 
než 80 000 Tibeťanů. Další statisíce občanů 
zahynulo v následujících letech ve vězni-
cích, pracovních táborech či v důsledku 
hladomorů. Přes sto tisíc Tibeťanů, včetně 
čtrnáctého dalajlámy dnes žije v exilu. Za 
posledních dvanáct let se na protest proti 
porušování lidských práv v Tibetu upálilo 
již 156 lidí. 

Vyjadřuji takto jménem Rady města 
alespoň symbolickou podporu malému 
národu, který má, stejně jako naše země, 
zkušenost s okupací a totalitním režimem. 
Vyvěšením tibetské vlajky se město hlá-
sí k principům demokracie, lidských práv 
a důstojnosti, humanity a práva národů na 
sebeurčení. Více informací o kampani je 
k dispozici na www.lungta.cz.

Alena Švejnohová

Pokles kriminality v Pečkách
Ze statistiky Policie ČR vyplývá, že bě-

hem roku 2020 došlo v Pečkách k poklesu 
kriminality o 10 případů oproti roku 2019. 
Celkem tedy policisté řešili 167 trestných 
činů - 64 z nich bylo objasněno. “Nejčastěji 
se jednalo o krádeže prosté, kterých bylo 39 
a těmi jsou krádeže věcí z aut, krádeže jízd-
ních kol, krádeže zboží v obchodech apod. 
Další majetkovou trestnou činností je krá-
dež vloupáním, kterých bylo 28. Týkalo se 
to vloupání do chat, vozidel, domů a dalších 
objektů”, uvádí v tiskové zprávě Michaela 
Richterová z Policie ČR, Územního odboru 
Kolín.

Ve středočeském kraji kriminalita za 
rok 2020 poklesla celkově o 11, 4 % oproti 
roku 2019, v celorepublikovém průměru 
pak o celých 16,9 %. Vliv na rekordní úby-
tek měla zjevně opatření spojená se šíře-

ním koronaviru, díky kterým lidé zůstávali 
doma.

Celou zprávu a prezentaci statistiky na-
leznete ne webu města.

Alena Švejnohová
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Svoz 
bioodpadů 

z domácností 
v roce 2021

Vzhledem ke stávajícím klimatickým 
podmínkám se mění harmonogram svozu 
bioodpadů z domácností v roce 2021.

Pravidelný svoz bioodpadů z do-
mácností bude zahájen v úterý 6. 
dubna 2021 a dále bude probíhat 
každé úterý i ve dnech státních 
svátků, až do 30. listopadu 2021. 
Nadále zůstává svoz i v zimních 
měsících (prosinec 2021, leden – 
únor 2022), který probíhá 1x mě-
síčně, a to vždy první úterý v kaž-
dém kalendářním měsíci. V přípa-
dě změny klimatických podmínek 
(teplot pod bodem mrazu) by byl 
svoz bioodpadů dočasně přeru-
šen, a svoz by se neuskutečnil. Pro 
aktuální informace sledujte náš 
web www.pececkesluzby.cz, náš 
facebookový profil „Pečecké služ-
by s.r.o“, popř. web města.

Žádáme občany, aby sběrné nádoby na 
bioodpady přistavili nejpozději v den svo-
zu do 4:00 hodin k příjezdové komunikaci 
umožňující průjezd popelářského vozidla.

Ing. Adam Brant

Odpady ve Velkých 
Chvalovicích

Na základě vyhodnocení počtu přijíma-
ných odpadů ve Velkých Chvalovicích tím-
to prodlužujeme stávající harmonogram 
přistavovaných kontejnerů.

Každou 1. sobotu v měsíci od 8 do 10 ho-
din můžete nadále předávat odpady za pří-
tomnosti zaměstnance Pečeckých služeb 
s.r.o. 

Nový harmonogram mobilního svozu 
odpadu je tedy:

 6. března 2021  od 8 do 10 h
 3. dubna 2021  od 8 do 10 h
 15. května 2021  od 8 do 10 h
   (přesunuto z důvodu státních svátků)
 6. června 2021  od 8 do 10 h
 3. července 2021  od 8 do 10 h
 7. srpna 2021  od 8 do 10 h

Po tomto období bude četnost a množství 
předávaného odpadu dále vyhodnocena 
a případně upraven harmonogram.

Připomínáme, že pro předávání odpa-
du můžete nadále využívat sběrný dvůr 
v Pečkách. 

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

    středa 13:00 - 16:00 h
    sobota   8:00 - 14:00 h
Krásné první jarní dny přeje,

Ing. Adam Brant

Pojďme Lukášovi pomoci
Všichni to známe. Občas nám cestu zkří-

ží někdo, kdo tím významně ovlivní náš 
další život. Tak tomu bylo i v případě mé ko-
legyně Heleny Jandákové. Jako osobní asi-
stentka pomáhala Lukášovi se zvládnutím 
docházky na základní škole. Dnes je Luká-
šovi 17 let a naši školu již dva roky nena-
vštěvuje, přesto ti dva neztratili vzájemný 
kontakt. A byla to právě ona, kdo mě nyní 
inspiroval k napsání následujících řádků. 
Moc bych si přála, abychom se k ní přidali 
a Lukášovi společně pomohli.

Lukáš se narodil jako zdravé miminko. 
Ve třech letech mu však byla diagnostiko-
vána spinální svalová atrofie. V populaci 
se tato nemoc vyskytuje přibližně u jed-
noho z šesti tisíc narozených dětí. Jedná 
se o onemocnění neuronů odpovídajících 
za vědomé pohyby svalů, díky nimž může-
me běhat, pohybovat hlavou nebo polykat. 
Onemocnění postihuje všechny kosterní 
svaly, nejvíce jsou však zasaženy kyčle, ra-
mena a záda. Slabost v dolních končetinách 
je všeobecně větší než u paží. Kvůli nemoci 
mohou být postiženy také polykací svaly, 
svaly krku a žvýkací. Smyslové vnímání 
a citlivost, mentální a poznávací schopnosti 
nejsou sníženy. Lukáš potřebuje celoden-
ní pomoc i při obyčejných věcech jako je 
stravování, zvedání z postele, či oblékání. 
V tom je mu samozřejmě největší oporou 
jeho rodina.

V současné době je Lukáš studentem 
SOŠ Kolín, oboru Informační technologie. 
Je to jeho vysněná škola a moc ho baví. Kro-
mě kamarádů, kteří mu zůstali ze základ-
ní školy, přibyli i noví, Lukáš školu zvládá 
s pomocí asistenta, a umí se radovat z ka-
ždého plně prožitého dne. Svou povahou, 
pozitivním myšlením a dobromyslností 
dokáže být oporou lidem kolem něj. Umí 
a chce být platným členem společnosti, 
chce se vzdělávat, pracovat a žít. Všechno, 
co je pro Lukáše důležité, tedy škola, reha-
bilitace a léčba, je však v této chvíli závislé 
na pořízení nového, speciálně upraveného 
automobilu. Lukáš potřebuje auto, leč na 
zaplacení nového nemá dostatek finanč-
ních prostředků, proto jeho rodiče nedávno 
založili na sociálních sítích stránku, jejímž 
prostřednictvím žádají veřejnost o pomoc. 
Lukášova maminka zde píše: „Vybranou 
částku bychom použili k pořízení automo-
bilu, který pro Lukyna potřebujeme. Jedná 
se konkrétně o Volkswagen Caddy Maxi 
Style v hodnotě 740 315 Kč. Máme zažádáno 

o příspěvek na auto od Úřadu práce, zatím 
ale čekáme na vyrozumění výše příspěvku 
od posudkového lékaře – může být ve výši 
až 200.000,- Kč. Auto necháme následně 
upravit Lukymu přímo na míru.“ Již se po-
dařilo vybrat téměř čtvrtinu cílové částky.

Pomozme Lukášovi zvládnout tuto pře-
kážku a ulehčeme mu jeho životní úděl 
alespoň tam, kde je to možné. Zachovejme 
se prosím solidárně a ukažme Lukášovi, 
jeho kamarádům a spolužákům, sami sobě, 
že na každém z nás záleží a že dohromady 
umíme udělat hodně. 

Více informací i možnost platby:
https://www.donio.cz/AutoProLukyho
S upřímnými díky!                   

Blanka Kozáková
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• Nabízíme sezónní práci/brigá-
du ve stánku s točenou zmrzli-
nou a občerstvením

• Místo: míst stánků je více 
 – Šestajovice, Úvaly, Újezd nad 

lesy, Čelákovice
• Zaměstnání možné na HPP, IČ, 
 DPP nebo DPČ
• Doba zaměstnání duben 
 až říjen 2021
• Odměna 120 Kč/hod + odměny 

za výsledky tržeb
• Požadujeme:
    - Příjemné vystupování 
    - Časovou flexibilitu
    - Ochotu učit se novým věcem
• Kontaktujte nás na:
    - Email – info@zmrzlinaulipy.cz
    - Telefon - +420 724 096 904

Práce/Brigáda
ve stánku 

s občerstvením 
a točenou 
zmrzlinou

Městská knihovna S.Čecha v Pečkách pořádá výstavu podle 
knih Kláry a Honzy Smolíkových  

Řemesla a Jak se staví město  
 

Jestlipak víte, jak se asi stavělo město?  
A víte, co všechno museli lidé umět  vyrobit 
za nářadí a náčiní a taky jak?  
To a možná ještě kousek víc vám ukáže 
výstava spisovatelky Kláry Smolíkové  
a ilustrátora Honzy Smolíka o řemeslech 
a jejich využití třeba právě při stavbě 
města….a abyste nepřišli zkrátka, 
máme pro vás v naší knihovně kromě 
výstavy připravenou i řemeslnou 
dílničku. 
 

 
 
 

 
 

Kdy: od 3.3. do 25.3.2021 
Kde: v prostorách knihovny 

PROVOZ KNIHOVEN MŮŽE 
OD 1. BŘEZNA 2021 ZŮSTAT NEZMĚNĚN:

 
Vláda s účinností ode dne 1. března do dne 21. března 2021 do 23:59 hod. omezuje 

provoz knihoven tak, že se zakazuje jiný výdej než předem objednaných výpůjček 
a jejich vracení přes výdejní okénko nebo bezkontaktně; při jiném než bezkon-
taktním předání výpůjček se doporučuje používat respirátor bez výdechového 

ventilu alespoň třídy FFP2 nebo KN95.
 

Své objednávky můžete zasílat na e-mailovou adresu knihovna@pececko.cz
nebo volat na tel. čísla 321 785 566 a 606 164 081.

 

Provoz okénka: 
PO + ST + PÁ    14 - 16 h

ÚT + ČT    9 - 11 h a 16 - 18 h
 

Zvoňte, prosím, na zvonek na okně vlevo ode dveří. Děkujeme.

Městská knihovna S.Čecha v Pečkách  
pořádá výstavu Jany Svobodové z Vrbčan 

 

"Po stopách rodu Vaváků v našem 
regionu aneb trocha genealogie 

nikoho nezabije". 
 

Už vás napadlo, vypátrat své předky a vytvořit svůj 
rodokmen? Práce paní Svobodové nás seznámí s rodem 

milčického rychtáře a českého písmáka Františka Jana Vaváka 
doplněnou o ukázky zápisů ve starých matrikách  

nebo ukázky starých map, kde se jmenovaní pohybovali. 
 

Kdy: od 6. 4. do 30. 4. 2021 
Kde: v galerii Městské knihovny v Pečkách 

 

Autorka bude přítomna ve středu 15. 4. a pátek 24. 4. 2021 od 15 - 16 hodin. 

                                 

            

Koupím rodinný dům nebo   
chalupu ve Středočeském kraji. 

Odměna za doporučení. 
             Tel.: 604 231 509 
info@dopoructenemovitost.cz 

 

Dne 26. března 2021 
vzpomínáme nedoži-

tých 80 let paní Aleny 
Mazánkové.

Vzpomíná Rodina

Vzpomínáme
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Základní škola Pečky, příspěvková organizace Tř. Jana Švermy 540, Pečky  
           nabízí pro školní rok 2021/2022 – vzdělávání v Přípravné třídě 

   Obecné informace k Přípravné třídě:                                   

‐ jedná se o mezistupeň mezi předškolním a školním vzděláváním 
‐ je bezplatná 
‐ započítává se do povinného předškolního vzdělávání  
‐ děti nedostávají známky 
‐ v pololetí a na konci školního roku každé dítě obdrží slovní hodnocení  
‐ při všech činnostech jsou zohledňovány individuální možnosti dítěte 
‐ do Přípravné třídy se mohou hlásit děti, které byly u zápisu v jiné škole 
‐ počet dětí ve třídě min. 10 - max. 15  
‐ děti mohou navštěvovat ranní i odpolední družinu 
‐ děti mají možnost stravovat se ve školní jídelně 
‐ děti se účastní akcí společně se žáky ZŠ Pečky, p.o. 
‐ vzdělávání probíhá denně v týdenních tematických blocích, denně od 7.45 do 11,30, poté dle zájmu ve ŠD 
‐ dokumenty k přijetí: doporučení ŠPZ, doporučení od pediatra, žádost o odklad v ZŠ, rodný list, žádost o přijetí                                                     

v ZŠ Pečky, p.o./ v den zápisu – květen 2021/ 
‐ o přijetí dítěte do Přípravné třídy rozhoduje ředitel/ka  školy  
‐ kontakt: Mgr. J. Heroldová (ředitel školy), tel.: 321785090, email: zspecky@zvspecky.cz 

Přípravná třída je určena dětem: 

‐ od 6 let s odkladem povinné školní docházky (přednostně) 
‐ do přípravné třídy mohou být přijímány opět i děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky,  

u kterých je předpoklad, že bude vyrovnán jejich vývoj 
‐ s jazykovým znevýhodněním /děti cizinců/ 
‐ s grafomotorickými obtížemi, se sníženou koncentrací pozornosti 
‐ s logopedickými obtížemi, s poruchou koncentrace pohybu, se zdravotním oslabením nebo znevýhodněním 

Tak nás zase zavřeli…
Ne, že bychom něco provedli. A nemlu-

vím o nápravném zařízení, ale o škole. Už je 
tomu rok, co nás střídavě zavírají a „rozvol-
ňují“ a znovu dokola. A nějak není vidět ko-
nec téhle nekonečné story.

Ze začátku to byla docela legrace (tedy 
hlavně pro naše žáky). Po jarních prázdni-
nách nemuseli znovu do školy a měli pocit, 
že se jim splní jejich verneovský sen o dvou 
letech prázdnin… Ale jak šel čas, humor je 
postupně přecházel a najednou byli tak ně-
jak divně sami. A zjistili, že všechna přání 
je třeba si dobře rozmyslet…A nakonec jsou 
všichni rádi za každý den, kdy mohou jít do 
školy (což by si většinou nikdy dříve nepo-
mysleli).

A stejně tak jsme za to rádi my ostatní. 
Učitelé, rodiče a všichni, kteří máme co do 
činění se vzděláváním našich dětí. I když se 
snažíme v distanční výuce sebevíc, nemůže 
zcela nahradit běžnou výuku ve škole. Už 
jenom proto, že vzájemný vztah je pouze 
zprostředkován monitorem počítače, table-
tu nebo mobilu. Z výuky se tím vytrácí ten 
nejběžnější moment lidskosti, který nám 
přináší každodenní radosti i starosti.

Čím déle probíhá výuka, při které se ne-
setkáváme, ale jen propojujeme elektrický-
mi signály, tím víc narůstá únava všech zú-
častněných a klesá motivace žáků. Důvod 
k tomu vstát a převléknout se z pyžama do 
něčeho společenštějšího.

Ale nevzdávejme to. Kdybychom re-
zignovali na běžné věci, asi bychom brzy 
podlehli všeobecné „blbé náladě“. Ale to 

přeci nechceme. A někdy stačí málo, aby 
byl den hezčí. Třeba ráno vstát tak jako 
vždycky, když jdeme do školy, obléknout si 
na sebe něco hezkého a „udělat ze sebe člo-
věka“. Pak zapnout ten proklínaný monitor 
a místo hraní stále stejných opakujících se 
her se přihlásit na hodinu. A přes zapnutou 
webovou kameru se usmát na své spolu-
žáky a třeba jim i zamávat a říct jim něco 
hezkého. 

Vždyť tahle technika nemusí sloužit je-
nom k přenosu chemických vzorců nebo 
matematických rovnic. Může být i spojnicí 
se světem, který je nám blízký, a od kterého 
jsme nyní tak trochu dost izolovaní.

A důležitá je i víra v to, že až tahle bláz-
nivá doba skončí, vrátíme se zase ke svým 
spolužákům, učitelům, přátelům. Je možné 
zavřít školu, okres, kraj, stát. S tím se mů-
žeme smířit a nějakou dobu to ještě vydr-
žet. Ale neměli bychom se smířit s tím, že 
bychom zavřeli sami sebe. Kam? Do sebe 
samých. To by bylo smutné. Snažme se tedy 
v co největší míře udržovat, samozřejmě 
v rámci daných možností, kontakty s okol-
ním světem. A tady nabízíme pro naše žáky 
prostor i možnosti. Mohou se potkávat pro-
střednictvím různých elektronických ná-
strojů jak ve výuce, tak i mimo ni.

A všichni se těšíme, až prázdné a ztichlé 
chodby a třídy opět ožijí tím typickým škol-
ním halasem, ze kterého jde sice někdy hla-
va kolem, ale bez nějž to nějak není ve škole 
opravdu ono…

Luboš Zajíc, ředitel školy
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Přípravná třída Pečky
Pomalu jsme se přenesli do druhého po-

loletí  druhého roku po otevření  Přípravné 
třídy v naší škole. Pro nezasvěcené uvádím, 
že se jedná o jakýsi ,,mezičlánek“ mezi 
předškolní výukou a prvním stupněm zá-
kladní školy.

Tento školní rok 2020/2021 jsme mohli 
pokračovat v započaté práci a přivítat cel-
kem 11 dětí . Máme děti různých národnos-
tí, děti s odkladem školní docházky, s nej-
různějšími potížemi v oblasti vzdělávání – 
s opožděným vývojem, děti, které doposud 
nenavštěvovaly žádné předškolní zařízení.

Naše práce vychází ze závazného Škol-
ního vzdělávacího programu a je rozložena 
do jednotlivých bloků a týdenních témat. 
Je však přizpůsobena individuálním potře-
bám dětí. Děti jsou převážně formou hry 

vzdělávány v oblasti Rozumové výchovy, 
která zahrnuje množství dalších  oblas-
tí – smyslové vnímání (zrakové, sluchové, 
prostorové a pravolevé orientace) - cvičení 
paměti a pozornosti, rozvoj řeči a myšle-
ní, matematických představ, motorických 
a senzomotorických funkcí, motorické ko-
ordinace a rytmicity.

Rekreační tělesné výchovy, která po-
máhá v rozvoji motoriky a pohybové koor-
dinace jako celku. Tvořivých činností, kde 
se děti mohou naučit zručnosti, rozvíjet fan-
tazii, poznávat nové techniky a materiály 
a hlavně si vše vyzkoušet.

Ve všech zmiňovaných oblastech nám 
pomáhá příjemné prostředí školy spolu 
s moderními technologiemi, vybavenou 
školní dílnou a kuchyní. Snažíme se napl-

nit myšlenku Konfucia: Co děti slyší, zapo-
menou, co vidí, si pamatují, ale co si vy-
zkouší, tomu rozumí.

Mrzí nás, že vzhledem k pandemii CO-
VID-19, jsme nemohli uskutečnit plánova-
né akce pořádané každoročně školou - pro 
všechny děti, ale v distančních soutěžích 
naši žáci uspěli a doufáme, že do konce 
školního roku ještě podobné akce proběh-
nou.

Těšíme se z toho, že děti navštěvují Pří-
pravnou třídu naší školy rády a věříme, že 
i v dalších letech budeme moci pomáhat 
dalším dětem se specifickými problémy.

Všem našim žákům přejeme mnoho 
úspěchů v další etapě života.

Dagmar Ječmenová, 
učitelka přípravné třídy

Zvědavá Andulka
Byla jednou jedna holčička jménem An-

dulka. Její rodiče sehnali lístky do divadla. 
Andulku měla hlídat babička. Ale babička 
onemocněla, tak si rodiče mysleli, že když 
jí je 8 let, tak je veliká na to, aby mohla být 
sama doma. Nastal den, kdy měla být An-
dulka sama doma. Rodiče jí říkali, aby se 
koukala na televizi, nebo si hrála v poko-
jíčku. Rodiče odešli a Andulka byla sama 
doma. Chvíli se koukala na televizi a pak 
nevěděla, co má dělat. Tak se šla podí-
vat do jednoho šuplíku a tam měl tatínek 
schované své věci. Andulka nevěděla, že to 
jsou tatínkovy a tak hledala, s čím by si tak 
mohla hrát. Za chvíli v šuplíku našla sirky. 
Andulka je ale neuměla škrtnout. No, ale 
řekla si, že to zkusí, tak to zkusila a povedlo 
se jí to. Ale Andulka se lekla a sirku zahodi-
la. Šla si číst do svého pokojíčku. Mezi tím, 
než si Andulka přečetla kapitolu v knížce, 
tak od sirky chytl koberec v obývacím po-

koji a hořel dál. Naštěstí zrovna šli rodiče 
z divadla a viděli, že jim hoří byt. Tak rych-
le běželi do bytu hledat Andulku. Tatínek 
jí šel hledat a maminka šla volat číslo 150 
a říkala do telefonu: „Dobrý den tady Eva 
Sýrová, moje dcera byla sama doma a zapá-
lila byt. Mohli byste, prosím, poslat hasiče 
k nám domů?“

 Operátorka říká: „Ano jistě, za pár mi-
nut tam hasiči budou. Řekněte mi, prosím, 
Vaši adresu.“

 „Horákova 32 Kolín.“
 Maminka dotelefonovala a Andulka 

s tatínkem už byli z bytu pryč. Za chvíli 
přijeli hasiči a začali hasit a uhasili ten ob-
rovský požár. Rodiče Andulky ještě jednou 
poděkovali a za chvíli hasiči odjeli a tatínek 
Andulce říkal, že to neměla dělat, ale byl 
rád, že to tak šťastně dopadlo.

Alžběta Jetmarová,
Žákyně III.C, ZŠ Pečky

Děti prvního stupně ZŠ se zúčastnily li-
terární a výtvarné soutěže Požární ochra-
na očima dětí, kterou pořádá Hasičský zá-
chranný sbor Středočeského kraje - územní 
odbor Kolín. Vybrané ukázky zaslané do 
soutěže jsme se rozhodli publikovat v PN. 

Literární soutěž

Hasiči a jejich práce
V jednom městě žili tři hasiči. Max, Do-

minik a Vojta. Byli to tři bratři. Jednoho dne 
vypukl v ulici požár. Během chvilky hořel 
celý dům. Hasiči museli rychle jednat. Max 
začal hasit požár. Vojta vyvedl všechny lidi 
z domu. Když byli všichni venku v bezpečí, 
šel se Vojta ještě jednou ujistit, že nikoho 
v domě nezapomněl. A Dominik pomáhal 
Maxovi uhasit požár. Nakonec požár uha-

sili. Všichni lidi byli v pořádku a mohli se 
vrátit do svých bytů. 

Ale to nebylo všechno. Hasiči mají práci 
každý den. Vždycky musí být připraveni, 
když je někdo potřebuje. Max, Dominik 
i Vojta to vždycky zvládnou. A tak pomáhají 
dál a dál. Být hasič není žádná legrace, ale 
práce pro opravdové chlapy.

Kateřina Čiháková,  9 let, třída: III. C

Nadační fond Gabrielis
Nadační fond Gabrielis ve spolupráci 

s Národní knihovnou ČR, literární agentu-
rou MÁM TALENT a pod patronací spiso-
vatelky Ivony Březinové vyhlašuje již třetí 
ročník literární soutěže Cena Ivony Březi-
nové. Téma - To nevymyslíš! V předchozích 
dvou ročnících soutěže pátralo více než 120 
žáků ZŠ a studentů SŠ z celé České repub-
liky po životních příbězích svých prarodi-
čů. Následně se mladí autoři zamýšleli nad 
svými životními touhami, přáními a výzva-
mi. V letošním roce se s námi podělí, opět 
ve dvou věkových kategoriích, o své netra-
diční zážitky, které přináší život, a na které 
nejsme nikdy dostatečně připraveni.

 Život píše příběhy, podělte se s námi 
o ty svoje.

 Co lze vyhrát?
Zařazení povídky do sborníku dvaceti 

nejlepších textů, odborný redakční posu-
dek na oceněné texty od agentury MÁM 
TALENT, exkluzivní besedu se spisovatel-
kou Ivonou Březinovou o tvorbě a vyprávě-
ní příběhů,  „Kurz tvůrčího psaní“ agentu-
ry MÁM TALENT a mnoho dalšího.

 Jak se dá do soutěže přihlásit?
Soutěžící musí být ve věku 10-18 let. Dílo 

musí splňovat: žánr vyprávěný příběh (pró-
za) o rozsahu 2 až 5 normostran.

Přihláška musí být odeslána za pomoci 

formuláře na stránkách soutěže.
https://www.psanipomaha.cz/cz/cena-i-

vony-brezinove/prihlaska-do-souteze
Své práce zašlete do: 31. května 2021
Facebook stránky: https://www.face-

book.com/literarnisoutez.IB
Více informací: https://www.psanipo-

maha.cz/cena-ivony-brezinove 
Pořadatel: Nadační fond Gabrielis, Ne-

dokončená 363/38, Štěrboholy, 102 00 Praha 
10 Kontaktní osoba: Vladimír Havelka, ad-
ministrátor soutěže. 

literarnisoutez@psanipomaha.cz 
tel.: 603 991 619

Kresba Veronika Čiháková (6 let)
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„Knihovna je tak nějak podivně prázdná“
Rozhovor s Vladimírou Krulišovou a dalšími pracovnicemi Městské knihovny 
Svatopluka Čecha v Pečkách, Annou Čudovou a Vladislavou Kratochvílovou

Již skoro rok jede celá společnost 
a tedy i knihovna nestandardním způ-
sobem. Jak se covid dotýká provozu 
knihovny? 

Během pandemie se zpřísňuje vše a mo-
mentálně je povolen pouze bezkontaktní 
výdej knih a jejich vracení, přes tzv. vý-
dejní okénko a to po předchozí objednávce 
učiněné přes media, či telefonicky. Tady by 
našel plné využití bibliobox – specielní od-
kládací skříň na knihy přístupná veřejnosti 
před budovou knihovny. Zatím je finančně 
nad naše možnosti. Na knihovnice to klade 
zvýšené nároky ohledně hygieny a ochrany 
své i klientů, přesto nás to nijak zvlášť ne-
překvapilo – knihy jsou ve volném výběru, 
pravidelná hygiena fondu i zařízení (fond, 
PC internet pro veřejnost, hračky v dět-
ském odd. apod.) je samozřejmostí.

Co to tedy znamená, knihy procházejí 
nějakým zařízením?

Při jakémkoliv zacházení s knihami a ji-
nými dokumenty od čtenářů je třeba dbát 
zvýšené hygieny, tzn. knihy otřít dezinfek-
cí, odložit a nechat „v karanténě“, očistit 
plochy, na kterých bylo s knihami mani-
pulováno, vydesinfikovat ruce knihovníka 
(pokud není nutnost rukavic) a pravidelně 
i celý prostor knihovny.

Jakým způsobem lze knihy z knihov-
ny vypůjčit a pak i vrátit?

Pokud jsou povoleny výdeje dokumen-
tů přes tzv. okénko, termín a podrobnosti 
o výpůjčce je domlouván přes internet, či 
telefonicky. Následně je balíček připraven 
k vyzvednutí v určený čas na zazvonění 
u dveří knihovny a vrácené dokumenty se 
očistí, jak popisujeme v odstavci výše. 

Jak probíhá výpůjčka? Nechybí při-
tom lidský kontakt - přímá komunikace?

Většině čtenářů chybí možnost vlastní-
ho výběru s knihou v ruce, ale na druhou 
stranu nám projevují díky, že fungujeme 
alespoň takhle. A nám chybí zase oni… 
Knihovna je tak nějak podivně prázdná.

Více ale scházíme zákazníkům, kteří si 
u nás zakoupili vstupenky na různá diva-
delní a hudební představení, ta se většinou 
neruší, ale odkládají a agenda s tím spojená 
je pro spoustu jedinců nesrozumitelná, tak-
že pomáháme a zařizujeme jako přeprodej-
ci samozřejmě i toto. Komunikujeme všemi 
způsoby, jak to jenom lze.

Za takových striktních opatření nelze 
vyhovět všem požadavkům, které jsou při 
běžném provozu knihovny samozřejmé: 
hlavně zpřístupnit sociálně slabým přístup 
na internet a pomoci jim s vyhledáváním 
informací a dokumentů pro ně potřebných 
a mnohdy i životně důležitých. Poradit při 
hledání cesty, jak a kde vyřídit své záleži-
tosti. Přísná opatření dále znemožnila ma-
minkám s dětmi setkávat se v knihovně 
a sdílet tak společné chvilky nad knihou, 
kdy si předávají zkušenosti a zvykají své ra-
tolesti na kolektiv, školní mládeži poskyt-
nout přístřeší a klid na studium a hledání 
informací, uspokojit potřeby studentů nut-
né ke studiu… 

Není toho málo, co jste museli omezit…
Samozřejmě neprobíhají akce plánova-

né mnohdy několik let dopředu: výstavy 
výtvarných děl, programy pro předškolní 
i školní děti s tzv. dílničkami, nebo Knížka 
pro prvňáčka, kterou si děti oblíbily. Muse-
ly být omezeny, odloženy nebo odvolány ce-
lorepublikové akce jako jsou Březen měsíc 
čtenáře, Týden knihoven, Bookstart či Noc 

literatury, ale také naše akce - besedy s růz-
nými hosty, literární procházka Pečky čtou 
dětem, což děláme ve spolupráci s učitelka-
mi I. stupně pečecké ZŠ a dalšími organiza-
cemi města jako poskytovateli zázemí. Dě-
láme to pokaždé velmi rády a všem děku-
jeme i zpětně za spolupráci (KS, MŠ, ZUŠ, 
ZŠ). Věříme, že se k ní zase někdy vrátíme.

Dá se na tom dnešním stavu najít 
i něco dobrého? 

Ano, hlavně máme nyní čas na reorga-
nizaci fondu, výměnu obalů na knihách, 
stahování a vypalování zvukových knih 
na CD nosiče z fondu Knihovny a tiskárny 
pro nevidomé, kam máme smluvní vstup. 
Tyto činnosti se za provozu hůře provádějí. 
Pokud nám to momentální nařízení vlády 
umožňuje, doplňujeme naši poličku na ná-
draží s Knihami do vlaku a provádíme na 
požádání donášku knih domů – být zavřený 
doma bez knih byste asi nechtěl, že?

To si vůbec neumím představit, 
také proto mám celkem velkou domácí 
knihovnu, ale bez veřejných knihovních 
služeb je i tak nemyslitelný nejen můj 
profesní život, ale ani volný čas… Jak 
to zvládáte organizačně vzhledem k re-
žimu omezení? Využíváte někdy i tzv. 
home office?

Pracovnice knihovny se střídají tak, aby 
docházelo mezi nimi k co nejkratším nebo 
vůbec žádným kontaktům. Jsme mezi se-
bou stále na psaných vzkazech a „na drátě“. 
No a některé činnosti se dají provádět z do-
mova – kancelářská agenda, výběr - objed-
návka popř. i nákup knih apod.

Jaké jsou největší problémy knihov-
ny, které ji brzdí v provozu nebo i v roz-
voji?

Nemluvili bychom o brzdě provozu či 
rozvoje. Přesto - už v loňském roce měla 
proběhnout výměna oken v galerii (II.fáze 
Okna v knihovně) a s tou jsme měli připra-
veno přestěhování serverovny a moder-
nizaci rozvodů PC sítě z patra do přízemí. 

Obě tyto akce byly z finančních důvodů 
odloženy. 

Máte k zdárnému životu knihovny 
vše, co potřebujete?

Nezlobte se, v době, kdy zdravotníci na-
sazují své životy na zvládnutí vzniklé celo-
světově závažné situace, nevím, co odpově-
dět. Snad jen, jak si nesmírně považujeme 
nejen jejich práce, ale i všech zaměstnanců 
v sociálních zařízeních a ve školství, stejně 
tak na úřadech státní správy. 

Ano, to mám právě na mysli, poně-
vadž i knihovní práce je důležitou veřej-
nou službou, byť dnes třeba nebývá tak 
medializovaná. Ale mimo jiné si dobře 
pamatuji loňské šití roušek… 

Ano, taky jsme šili… Jako samouci, jak 
jsme uměli a mohli.

A nedá mi to a ještě se zeptám: knihov-
na je bezpochyby zajetá a tradičně fun-
gující instituce. Přesto připravují se ně-
jaké změny? 

Snažíme se pokračovat v plánovaných 
akcích podáním žádostí o dotace ohledně 
rekonstrukce interiéru, (výměna výpůjč-
ních pultů a vytvoření zázemí pro katalogi-
zaci a zpracování knih, nákup vybavení do 
dětského oddělení nebo modernizace elek-
trotechnického vybavení ve studovně). Jak 
to vše dopadne? Uvidíme…

Budeme držet palce nejen Vám – vždy 
pozorným a ochotným pracovnicím 
knihovny, ale také sobě, neboť město 
či obec je víc než jenom noclehárnou 
díky právě takovým institucím jako je 
knihovna… Mnohokrát děkuji za rozho-
vor a přeji všem pracovnicím zejména 
pevné zdraví!

I my přejeme všem našim čtenářům 
a zákazníkům pevné zdraví, těšíme se na 
brzké setkání a slibujeme, že je bez knih 
nenecháme. ;-)

Vaše knihovna
Ptal se Libor Vodička
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Mlýnský náhon a zajímavosti kolem něj
Protože v březnu bývá ještě blátivo, ne-

bude můj tip na cíl výletu směřovat nikam 
daleko. Zaměřím se na zajímavosti kolem 
Mlýnského náhonu. Je to jeden ze čtyř vod-
ních toků v našem katastru, který na mno-
ha místech skrývá zajímavé detaily.

Prvním místem, které zaujme, je pro-
stup pod obchvatem za Dianou. Údajně je 
vodáckou taškařicí jej projet na kánoi. Kou-
sek blíž k městu po proudu, ale stále za Dia-
nou, je zpevněné místo u náhonu. Patrně je 
to čerpací místo pro hasiče, ač dnešní vrst-
va sedimentu čerpání zcela jistě neumožní. 
Pokud se odhodláte sem vyrazit, můžete 
se podívat na vzrostlé, před pár lety zasa-
zené olše u silnice, a ze strany od pole, na 
vysazené doubky – Alej československých 
legionářů. A když budete mít štěstí, zahléd-
nete zde i ledňáčka, který sem občas zavítá. 
Na břehu od pole leží několik odlomených 
větších kmenů. Na nich si můžete všimnout 
nyní zašedlé houby, která v době růstu je 
jasně žlutá, nebo oranžová. Jedná se o jedlý 
sírovec žlutooranžový. Pozor na provoz aut, 
místo není úplně přehledné.

Pokud hledáte pozůstatky divoké příro-
dy, můžete si projít náhon v úseku od Wes-
ternu k rybníku. Nyní v březnu ještě bez 
vysokých travin a kopřiv na březích. Ko-
ryto zde překvapivě meandruje a je lemo-

váno vzrostlými starými olšemi. I v těchto 
místech můžete spatřit ledňáčka. A pokud 
budete mít štěstí, tak i užovku obojkovou. 
Blíže k rybníku a dříve i v samotném Be-
nešáku, byly běžně k vidění dva invazivní 
druhy: želva nádherná a nutrie říční. Za-
tímco želva nádherná vytlačuje z české 
krajiny naši želvu bahenní, nutrie říční je 
kromě narušování břehů a hrází navíc vý-
znamným přenašečem nemocí jako je sal-
monelóza, tularémie, krysí žloutenka, nebo 
leptospiróza. Před vznikem Benešáku byl 
v okolí náhonu pozorován i mlok skvrnitý.

Na místě nové výsadby u Benešáku, po 
dřívějším smrkovém porostu vysazeném 
v roce 1970, bývalo dříve jedno z nejlepších 
zahradnictví, které produkovalo vynikající 
zeleninu. 

Náhon pokračuje dále do parku a uniká 
naší pozornosti. Doporučuji ale podívat se 
na náhon ještě u sídliště v ulici V Horkách. 
Je zde ukryto stavidlo s požární studnou. 
Studna je s ním přímo propojena.

Dobrodružnější povahy mohou pokra-
čovat podél toku vyšlapanou stezkou až 
k ČOV, nebo dále při kraji pole až k soutoku 
s Výrovkou. Tam již léta chybí mostek, kte-
rý umožňoval procházku podél Výrovky na 
Ratenice. 

Tomáš Vodička

Za tajemstvími Peček a okolí
Pečkologie je poměrně mladá věda usta-

vující se na pomezí přírodních a společen-
ských věd až víceméně na konci 20. století, 
základní výzkum byl dlouhé roky přísně 
utajovaný a teprve nedávno se dočkal prv-
ního knižního vydání pod ti-
tulem Pověsti z Peček a okolí 
(vydala Galerie EfEf s.r.o., 
Praha 2020). 

Čtivým způsobem se v něm 
pojednává o pozoruhodnos-
tech našeho města a blízkého 
regionu, jeho autoři Václav 
Ziegler, Miroslav Fořt a Vla-
dislava Tomanová přitom čer-
pali z historických pramenů, 
lidového podání i z vlastní 
představivosti, aby nás uvedli 
do vědeckých souvislostí pe-
čeckého tajemna, magických 
jevů a příběhů z dávnověku. 

Pečkologem se člověk nerodí, nýbrž stá-
vá, přičemž cesta k tomu stát se odborní-
kem v tomto oboru je dlážděna bádáním 
v mnoha vědeckých disciplínách, počína-
je archeologií a morfologií krajiny, takže 
dobrý pečkolog je schopen například na 
leteckých snímcích rozpoznat břehy dávno 
zaniklého rybníku Klenot mezi Pečkami 
a Ratenicemi; přes obecnou historiografii 
a historickou geografii, fyziku a geologii, 
díky čemuž umí určit, na jakých místech 
byla kdysi pradávno založena osada, která 

dala základ dnešnímu Bačovu; dále etno-
grafii, folkloristiku a obecnou lingvistiku, 
jejichž prostřednictvím se může dařit inter-
pretacím lidových mýtů a magických kultů; 
až po moderní sociální vědy, z nichž psychi-

atrie z hlediska fantastického 
a magického není poslední na-
ukou, kterou je nutné na této 
náročné cestě obsáhnout, aby 
si pečkolog spojil nálezy mar-
komanské kultury s pověrami 
našich prababiček. Díky pou-
tavému psaní pana docenta 
Zeiglera, čestného občana na-
šeho města, přírodního vědce, 
kronikáře, spisovatele a v ne-
poslední řadě pečkologa etc. 
a jeho spoluautorů, též pokro-
čilých pečkologů, ožívají v té-
měř třiceti kapitolách s krás-
nou barevnou fotografickou 

přílohou, na skoro sto stranách pozoruhod-
né detaily, které by bylo škoda minout, ať již 
se týkají pamětihodností a hmotné kultury, 
nebo dávných či nedávných legend a měst-
ských mýtů či vyprávěnek. 

O hradu Kotkov, o tvrzi Na Pupku, o pro-
kletém zemanovi (s malým Z), vodní tvrzi 
Kandii, o ohnivém muži, vstupu do pekla, 
vodnících, zbloudilém vojákovi, pečeckém 
čaroději, nebo zazděné jeptišce, o tom všem 
(a ještě víc) se můžete dočíst v úvodu do 
pečkologie. Nemusíme se vším souhlasit, 

neofiti pečkologie mohou například polemi-
zovat o původu jména tvrze Kandie, kterou 
shodně nalézají v souvislosti s křížovými 
výpravami, ale trochu jinak, než jak se zde 
podává, ale to vůbec ničemu nevadí, neboť 
s pečkologickými závěry, jen přechodně de-
finitivními, můžeme vést spory, nemusíme 
s nimi souhlasit, ale to je také to jediné, co 
se s tím dá dělat. 

A kdo by třeba chtěl raději poslouchat, 
ten si může pořídit audio knihu namluve-
nou mistrem reprodukční pečkologie, her-
cem a režisérem Janem Kačerem, usednout 
do pohodlné lenošky, vzít do rukou třeba 
šálek dobré kávy a poslouchat.

Oboje je možné zakoupit ve fotografii 
pana Železného. Lidé, čtěte!

LV
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Ukliďme Česko – tentokráte jen s rodinou a na území obce
Jistě již z minulých let znáte akci Ukliď-

me Česko, kdy se většinou o jednom z prv-
ních jarních víkendů sejdeme a společně 
uklízíme. Tentokráte se sice nebudeme 
moct sejít ve větších skupinách, ale v úkli-
du nám vládní nařízení naštěstí nebrání. 
Navíc, vzhledem k tomu, že po tři týdny 
(zatím) nebudeme moct chodit na procház-
ky mimo území naší obce, můžeme ales-
poň momentální situaci maximálně využít 
k úklidu a zvelebení Peček a Velkých Chva-
lovic.  

Jak bude akce probíhat? 
• Uklízet můžete kdykoliv do 28. 3. 2021 

a kdekoliv na území naší obce – mapu kata-
strálního území obce přikládáme. 

• Nejvíce je zapotřebí vysbírat odpadky 
podél cest a silnic, zejména pak hlavních 
tahů z Peček a Velkých Chvalovic na sou-
sední obce, ale také na ostatních frekvento-
vaných místech jako je městský park, sídli-
ště nebo dětská hřiště.

• Pokud máte v plánu uklízet a nemáte 
vlastní pomůcky k úklidu, zastavte se pro 
velké a pevné plastové pytle a pracovní ru-
kavice v úředních hodinách na Pečeckých 

službách (pondělí až čtvrtek od 6:00 do 
11:00 nebo také v pondělí a středu odpoled-
ne od 12:00 do 16:00), případně se s organi-
zátory akce domluvte na vyzvednutí těchto 
pomůcek zasláním emailu na janackova@
nasepecky.cz. Při vyzvedávání těchto po-
můcek prosím nezapomeňte na ochranu 
úst a nosu. 

• Po naplnění úklidového pytle jej 
zabezpečte proti opětovnému vysypání 
a umístěte na dobře viditelné a dostupné 
místo pro svoz.

• Vyfoťte sesbíraný odpad na místě, kde 
jste jej zanechali. Fotku zašlete i s informa-
cemi o lokalitě, kde je odpad umístěn na 
email janackova@nasepecky.cz. Připojte 
také informaci o tom, kde jste uklízeli, aby-
chom mohli postupně zveřejňovat, kde je 
již uklizeno. A pokud budete chtít, můžete 
se při úklidu také vyfotit a fotografie nám 
zaslat ke zveřejnění. 

• Prosíme, abyste odpad nasbíraný 
v rámci této dobrovolnické úklidové akce 
neodnášeli do vlastních popelnic nebo 
městských kontejnerů. Nasbíraný odpad se 
po akci váží a vyhodnocuje. 

Prosím, nezapomínejte při úklidu 
naší obce dodržovat bezpečnostní opat-
ření:

• Dbejte na ochranu před virovou náka-
zou – chraňte se respirátory a nevytvářejte 
úklidové skupinky, uklízejte pouze se čle-
ny stejné domácnosti. 

• Při pohybu v těsné blízkosti silnic se 
vybavte reflexními prvky.

• Při úklidu zbytečně neriskujte v ne-
známém nebo nestabilním terénu.

• Odpad nesbírejte holýma rukama, po-
užívejte rukavice.

• V případě, že najdete potenciálně ne-
bezpečný nebo toxický odpad nebo narazíte 
na větší černou skládku, kterou vlastními 
silami neuklidíte, prosím, přenechejte 
úklid odborníkům – vyfoťte a popište loka-
litu, kde se tento odpad nachází a informa-
ce zašlete emailem na janackova@nasepec-
ky.cz

Společnými silami zvládneme vše, tak 
proč ne i tento jarní úklid? Těšíme se, ten-
tokráte ne na setkání, ale na co nejvíce 
sesbíraného odpadu! Předem děkujeme 
všem dobrovolníkům za účast a zájem udě-
lat něco dobrého pro naše město!

Za organizační tým Viktorie Janáčková
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Budiž březen!
Jaký asi bude, ptám se sám sebe při pro-

cházce, jedné z posledních, kdy mohu za 
katastr našeho města. Jaro už klepe na dve-
ře, už jsem viděl kvést podběl, stejně žlutě 
zasvítil v trávě orsej jarní, jeden se těší na 
jarní přírodu a bude muset zůstat na úze-
mí města. Bídné časy! Před rokem šili jsme 
roušky, po roce potřebujeme roušky dvě, 
a i to se zdá málo. Jízlivě se říká, že postup-
ně budeme na sebe nabalovat další a další, 
až vznikne tak zvaný distanční zobák, díky 
němuž se konečně podaří dodržet princip 
3R. Alespoň humor, že neztrácíme, když už 
žijeme tak ponurý příběh. Přejděme raději 
k něčemu lepšímu! Máme za sebou krásný 
únor, který nám oživil zešedlé vzpomínky 
na zimní radovánky, umožnil nám nejen 
bruslení na Benešáku, sáňkování v parku, 
ale díky sněhové nadílce i parádní lyžovač-
ku, která vydržela deset mrazivých dnů. 
Za tu dobu kolem Peček na všechny strany 
vznikla kvalitní běžecká stopa, ani jsme 
nemuseli vyrážet do hor. Člověk byl zase 
o něco víc rád na světě. Jak to udělat i na 
příští týdny? Co dobrého v té mizérii najít? 
Toť úkol dnešního dne! Ale napadá mě jak 
si to dělat lepší. V rámci našeho omezení, 
najděme nové pohledy na realitu, obklo-
pující nás bezprostředně, všímejme si víc 
detailů, hledejme to, co je nejlépe skryto, 
protože to máme stále na očích, až si toho 
běžně nevšímáme. Ukliďme si v sobě a po 
sobě, v našich domovech a bezprostředně 
kolem nich. Najděme to pěkné kolem. Tře-
ba ten nejkrásnější strom v našem katast-
ru, nejpozoruhodnější místo, různých nej… 
kolem sebe vidím hodně. Stačí se jen na ně 
zaměřit. Držme se!

Aquarius

• Možnost doučování pro vaše děti. 
Nabízím možnost doučování české-
ho i anglického jazyka, matematiky 
a předmětů 1. stupně. Pro vaše hudeb-
ně nadané děti nabízím i lekce kytary, 
na kterou hraji již devět let. Jsem stu-
dentka 1. ročníku jazykově zaměřeného 
pražského gymnázia. Možnost doučová-
ní on-line, po domluvě i prezenčně (Peč-
ky, Cerhenice a okolí, nemám problém 
s kratším dojížděním, podle možností 
hromadné dopravy). Pro bližší informa-
ce pište na e-mail. pliskova.anicka@
gmail.com

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

• 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 společné 
výlety nebo dovolená, ,,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: 12. 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


