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Jaro je tady!
Ačkoliv pohled z okna, zejména v po-

sledních dnech, připomíná typické zimní 
počasí, studený ostrý vítr a déšť se sněhem 
nám zatím nedovolují pověsit teplé obleče-
ní na ramínko do skříně, jaro už skutečně 
začalo. A nejen podle kalendáře. Pečky 
a Velké Chvalovice zvolna vymění zimní 
kabát za jarní větrovku. 

Také letos proběhla každoroční akce 
„Ukliďme Pečky a Velké Chvalovice“, při 
níž dobrovolníci sesbírali neuvěřitelných 
480 kilogramů odpadků, které se během 
zimy nashromáždily podél cest, v parcích 
nebo na dětských hřištích.

Dětem i dospělým zpříjemnily procház-
ky dvě aktivity. “Stopovačku” připravilo 
Mateřské centrum Pramínek. Cílem hry je 
projít si město, všímat si detailů a bavit se 
plněním zábavných úkolů. Víte například, 
kde byste hledali sluneční hodiny?  Koho 
hra bavila, může si zkusit i Stopovačku 
v sousedním Dobřichově. Neméně zajímavé 
bylo plnění jarního kvízu, který pro malé 
i velké luštitele připravilo Vzdělávací cent-
rum v Pečkách. 

Při procházkách městem jsme zazna-
menali, že Masarykovo náměstí rozkvetlo. 
Již druhý rok jsme slavili Velikonoce ne-
tradičně. Zatímco v loňském roce jsme byli 
novou situací zcela zaskočeni, letos už ne. 
Společně jsme ozdobili stromy a keře, takže 
náměstí dostalo velikonoční kabát. A zdo-
bilo se i na Husově náměstí. I tady se ko-
lemjdoucí kochali výtvory dětí a dospělých. 

Po zimní přestávce se opět dokončily 
práce na revitalizaci parku, pokračují prá-
ce na rekonstrukci interiéru kulturního 
střediska, zpracovávají se projektové doku-
mentace na obnovu parku pod vodojemem 
a pro druhou etapu revitalizace městského 
parku. Rozkvetla i základní škola. Dveře 
jsou sice zamčené, ale i tak se distančně 
povedlo vyrobit stovky květin, které zdobí 
všechna okna školy. Další důvod proč ne-
klopit oči a raději se dívat nahoru, a třeba 
dál až k nebi.

Do dalších jarních dnů přejeme nám 
všem sluneční paprsky. Nejen na záhon roz-
kvetlých narcisů.

Redakční rada

Zajímá vás, 

co je v Pečkách nového? 

Rádi byste se dozvídali, 

kam u nás za kulturou 

a sportem? Nezapoměňte 

sledovat aktuality a akce 

na webových stránkách 

města Pečky:

pecky.cz
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točená zmrzlina 
smetanová i ovocná 

ledová tříšť různých barev a chutí 
ovocné a zeleninové smoothie 
espresso, cappuccino, latte 

ledová káva a další 
 

!!! NOVĚ OTEVŘENO !!! 
již od dubna 

NOVÝ ZMRZLINOVÝ STÁNEK 

Těšíme se na Vás v Pečkách v ulici Chvalovická u 
supermarketu TESCO 

Otevíráme své okénko  
v dubnu a budeme  
tu pro Vás každý den  
od 10:00 do 19:00. 

Více informací na www.zmrzlinaulipy.cz a  

Město Pečky 
vyhlašuje výběrové řízení 

na obsazení pracovní pozice 

vedoucí 

odboru výstavby, zemědělství, 
životního prostředí a dopravy.

Termín podání přihlášky 
je 20. dubna 2021.

Bližší informace podá tajemnice 
Městského úřadu v Pečkách 

PaedDr. Cecilie Pajkrtová 
na tel. 321 785 570 , mobil  607 025 406 
nebo je naleznete na www.pecky.cz.

Nové služby města
V Pečkách nyní již funguje šatník pro 

potřebné, rozšířené služby potravinové 
banky, bezplatná dluhová poradna a porad-
na při hledání zaměstnání.

Šatník i potravinová banka jsou urče-
ny pro ty, kteří jsou dlouhodobě i náhle ve 
složité situaci. Pokud chcete služby využít, 
kontaktujte paní Šárku Velkou, tel. 602 543 
396 nebo starostku alena.svejnohova@pec-
ky.cz. Rády vám podáme další informace. 

Bezplatná dluhová poradna je v Peč-
kách otevřena několik dní v týdnu. Schůz-
ku si snadno domluvíte u paní Lauko na tel. 
739 320 341 nebo u paní Poláčkové tel. 722 
978 842.

Poradna při hledání zaměstnání je také 
bezplatná a své místo si zarezervujte přímo 
na radnici na tel. 321 785 051.

Ujišťuji Vás, že veškerá poradenství a po-
moc jsou diskrétní a všechny jsme při své 
práci vázány mlčenlivostí.  

Ráda bych také požádala občany města, 
aby tuto informaci sdíleli potřebným. 

Děkuji velmi srdečně všem, kdo pomá-
hají. Pečky sobě!

Alena Švejnohová - starostka

Vysíláme
záchranný
kruh dětem
a rodičům

Středisko výchovné péče Kolín
Polepská 252, 280 02 Kolín 2

777 738 794
info@svp-kolin.cz
www.svp-kolin.czNabízené služby jsou poskytované bezplatně. Není nutné žádné doporučení. 

Nerozumíte svému dítěti
a dítě nerozumí Vám?

Zažíváte konflikty
v rodinném prostředí?

Vaše dítě nic nebaví, 
neplní školní povinnosti?

Ordinační hodiny 
gynekologické ambulance 

MUDr. Jiřího Klumpara 
v Pečkách:

Pondělí: 8 - 15 h
Středa: 8 - 12 h  
(při obsazení volných 
termínů v pondělí a čtvrtek)
Čtvrtek: 8 - 16 h

Pro objednání volejte sestře 
Zlatušce Chládkové na 

tel. 778 955 155 
nebo 321 785 348.
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Z březnových jednání Rady města 
RM schválila
• Poskytnutí dotace ve výši 11.000,- Kč na činnost sdružení Rytmus Střední Čechy, o.p.s.
• Poskytnutí finančního daru ve výši 10.000,- Kč na činnost sdružení Handicap centrum  

Srdce, o.p.s.
• Poskytnutí dotace ve výši 20.000,- Kč na zajištění akce Pečecké Svatováclavské vino-

braní 2021.
• Zveřejnění záměru na pronájem Hasičské zbrojnice ve Velkých Chvalovicích na dobu 

neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce.
• Zveřejnění záměru na pronájem dřevěné chaty u rybníku Benešák, určeno pro zájmo-

vé spolky, organizace nebo sdružení. Pronájem se týká pouze chaty o výměře 57 m2. 
• Město Pečky jako zřizovatel Městské knihovny Sv. Čecha v Pečkách, 5. května 241, Peč-

ky, IČ: 48932060 schvaluje nákup biblioboxu z hygienických a bezpečnostních opatření 
v době pandemické situace, s využitím dotačního titulu Středočeského kraje /kultura 
a obnova památek/. V případě nezískání dotačního titulu bude nákup biblioboxu zreali-
zován z fondu investic organizace. 

• Uzavření smlouvy mezi městem Pečky a firmou NETsecurity s.r.o., Třebízského 282, 
Roztoky na pořízení licence na aplikaci „Usnesení.cz“ pro přípravu, řízení jednání, hla-
sování a generování výstupů z jednání RM, ZM. 

• Zhotovení profesionálního leteckého fotografování za cenu 6.990,- Kč bez DPH.
• Prezentaci města Pečky do speciální rubriky „Dobré místo pro život“ v Deníku (Vltava 

Labe MEDIA).
• Záměr vybudovat komunitní a aktivizační centrum města Pečky v budově čp. 81, ulice 

V. B. Třebízského, Pečky.
• Podání žádosti o neinvestiční dotaci z Humanitárního fondu Středočeského kraje ve 

výši 600.000,- Kč na úhradu části mzdových nákladů v Pečovatelské službě města Pečky.  
• Zveřejnění záměru na pronájem gynekologické ordinace ve zdrav. středisku o výměře 

70,5 m2.
• Změnu přílohy č. 1 vnitřního předpisu č.1/2017 Organizační řád Městského úřadu Peč-

ky, spočívající v zařazení Městské policie Pečky jako zvláštního orgánu.
• Poskytnutí daru ve výši 5.000,- Kč Lince bezpečí, z.s., na provoz dětské krizové linky.

RM doporučuje ke schválení ZM
• Poskytnutí dotace na činnost v roce 2021 těmto sportovním oddílům a uzavření veřej-

noprávní smlouvy:
 TJ Sokol Velké Chvalovice z.s., IČ 629 94 603 40.000,-Kč
 FBC Charisma Pečky  z.s.,   IČ 018 30 589 7.000,-Kč
 Basketbal Pečky z.s.,   IČ 265 59 790 46.000,-Kč
 Dráčata Pečky, z.s., IČ 226 90 662 25.000,-Kč
 Sportovní klub cyklistů Pečky  z.s., IČ 618 84 146 15.000,-Kč

Blanka Kozáková

Domácí hospic Srdcem 
opět poskytuje komplexní péči 

nevyléčitelně nemocným pacientům
Domácí hospic Srdcem v Kolíně opět po-

skytuje od 1. dubna specializovanou zdra-
votní péči pacientům nevyléčitelně nemoc-
ným a v poslední fázi života. Zajištujeme 
komplexní služby v obdobném režimu 24 
hodin, 7 dní v týdnu, v Kolíně a v dojezdové 
vzdálenosti do 30 km.

Hledáme proto spolupráci s lékařkou či 
lékařem se zájmem o paliativ-
ní medicínu, do týmu také hle-
dáme samostatnou všeobec-
nou sestru, které dává smysl, 
aby lidé žili důstojně doma, 
i když jsou těžce nemocní, 
která se nebojí cestování  au-
tem, odpovědnosti a má ráda 
osobní svobodu v práci. Která 
se po těžké práci s námi zasměje a bude vě-
dět, že její práce má smysl a hlubší přesah. 

Dle dohody nabízíme hlavní pracovní 
poměr, nebo částečný úvazek, DPP, DPČ. 
Zavolejte nám, nebo napište a zjistíme, 
jestli jsme naladěni na stejnou vlnu.

Domácí hospic Srdcem je zařazen do 
krajské sítě poskytovatelů sociálních slu-
žeb, nabízíme proto využití bezplatných 
služeb hospicové poradny-odborné soci-
ální poradenství a poradenství pro po-
zůstalé. Nabízíme všem občanům pomoc 
a veškeré informace k příspěvku na péči, 
dlouhodobému ošetřovnému, pozůstalost-
ních dávkách nebo úředních záležitostech 

v souvislosti s úmrtím blízkého člověka. 
Dále nabízíme poradenství v oblasti kom-
penzačních pomůcek a edukaci k jejich 
používání. Nedílnou součástí je i psychic-
ká pomoc a podpora na přípravu doby před 
nebo po úmrtí – osobní doklady, oblečení 
pro zemřelého, parte a rozloučení. 

Ochotně a rádi vám pomůžeme při ře-
šení problémů v komunikaci 
v rodině, konfliktech a vzá-
jemné podpoře. Strach a ne-
jistota v nastalé situaci, obavy 
z osamění, nové životní role, 
obavy z budoucnosti, vyrov-
nání se se ztrátou blízkého, 
obdobím zármutku jako sou-
část truchlení. 

Hospicová poradna je pro vás dispozici 
ambulantně v pondělí 9 – 12, v úterý 16 – 17 
na kontaktním místě v budově Polikliniky, 
1. patro, Smetanova 764, Kolín. Ostatní dny 
po telefonické dohodě.

Poradenství je poskytováno i terénně, 
v domácím prostředí v úterý 17 – 18, ostatní 
dny po telefonické dohodě.

Hospicová poradna, poradenství pro po-
zůstalé je určeno pro všechny občany Ko-
línského regionu a je zdarma.

Telefonický kontakt: 775 031 332, 
email: info@hospic-kolin.cz
www.hospic-kolin.cz 

Ing. Dagmar Ruferová, ředitelka

Nabízí 
PRaCoVNí 

PoZICI

Hledáme vhodného kandidáta/kandi-
dátku na pozici ŘIDIČ NÁKLaDNíCH 

VoZIDEL / DĚLNíK VEŘEJNÉ ZELENĚ, 
KoMUNIKaCí a ČISToTY MĚSTa na 

hlavní pracovní poměr.
Náplň práce:
• řízení popelářského vozidla pro svoz ko-
munálního a tříděného odpadu, 
• řízení dalších nákladních vozidel – nosiče 
kontejnerů, traktoru, zametacího vozidla, 
vozidla na svoz kalů atp., 
• obsluha sekacích traktorů a další zahrad-
ní techniky, 
• příležitostné potřebné práce při úd ržbě
veřejné zeleně, komunikací a čistoty města.
očekáváme:
• řidičské oprávnění sk. B, C, T,
• profesní průkaz,
• požadujeme spolehlivost, pečlivost,
pracovní nasazení, dobrý zdravotní stav, 
úspěšné psychotesty,
• praxe výhodou, nikoliv podmínkou.
Nabízíme:
• práci na hlavní pracovní poměr v jed-
nosměnném provozu v blízkém okolí Pe-
ček,
• motivující mzdové ohodnocení, 25 dní do-
volené, 
• stravenky s vyšším příspěvkem zaměst-
navatele,
• stabilní společnost s 20ti letou tradicí.
Nástupní mzda: 134,- Kč / hod., 
Po zapracování: 139,- Kč / hod., pohyblivá 
složka až + 7 %, pololetní odměny a další 
příležitostné pohyblivé složky.
Možnost nástupu ihned.
Životopisy zasílejte na: 
info@pececkesluzby.cz, popř. více infor-
mací na telefonním čísle 778 427 144.

ŘIDIČ NÁKLaDNíCH VoZIDEL 
/ DĚLNíK ÚDRŽBY VEŘEJNÉ 

ZELENĚ, KoMUNIKaCí 
a ČISToTY MĚSTa

Prodloužená protikoronavirová opat-
ření nám znemožnila už podruhé prožít 
Velikonoce společně. Ani letos neproběhlo 
sousedské klání o velikonočního beránka. 
Přesto jsme neklesli na mysli a pro potě-
šení oka i duše jsme nechali naše děti vy-
tvořit jarní velikonoční výstavu. Svými 
výtvory přispěli také kolemjdoucí, kteří 
sami připevnili svá díla na improvizovanou 
venkovní výstavu. Tímto všem mockrát dě-
kujeme. Doufáme, že příští Velikonoce 2022 
se uvidíme tváří v tvář.

Pečečtí sousedé

Velikonoce
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Trvalý pobyt u nás ve městě – prosba starostky města
Prosím tímto obyvatele Peček a Velkých Chvalovic, kteří nejsou u nás ve městě hlášeni 

k trvalému pobytu, aby zvážili své přihlášení. Pomůžete tím celému městu!

Z mnoha důvodů pro přihlášení zmí-
ním v tuto chvíli nejpalčivější dva:

Počet obyvatel s trvalým pobytem ve 
městě je klíčovým kritériem pro výpočet 
podílu obce na státem rozdělovaných da-
ních. To znamená, že pokud ve městě žijete, 
ale nejste zde přihlášeni k trvalému poby-
tu, přichází město každý rok o tisíce korun, 
na které by mělo jinak nárok. Když se podí-
váte na opravený Dům služeb, nové komu-
nikace, kulturní středisko, Sokolovnu, par-
koviště u nádraží, revitalizaci parku, tam 
všude jsou směřovány prostředky města. 
Díky nim se můžeme rozvíjet. Máme školu, 
školku, pečovatelskou službu, knihovnu, 
svítíme, zaléváme, udržujeme a rozvíjíme 
veřejný prostor, chystáme se vybudovat 
školní tělocvičnu a připravujeme dokon-
čení městského obchvatu. Na to vše potře-
bujeme nemalé finanční prostředky, které 
však „na vás“ zatím získává město či obec, 
v němž nepobýváte. Naopak všechny veřej-
né služby využíváte tady.

Dalším vážným problémem je nový zá-
kon o odpadech. Ten také pracuje s počtem 
občanů přihlášených k trvalému pobytu 
v obci, a skrze něj nastavuje limit pro uplat-
nění slevy na poplatku za uložení odpadu 
na skládku. Pokud tedy v obci žijete a tvoří-
te odpad, nejste v ní přitom přihlášeni k tr-
valému pobytu, fakticky pouze zvyšujete 
náklady všem ostatním. 

a dovolte mi zmínit také nějaké výho-
dy, které vám nahlášený trvalý pobyt při-
nese:

Máme skvělou mateřskou školu, je-
jíž spádovou oblastí jsou právě jen Pečky 
a Velké Chvalovice, tudíž děti z této spádo-
vé oblasti mají přednost u zápisu před dět-
mi hlášenými jinde.

Máme otevřenou a přátelskou radnici, 
která se snaží občany města nejen infor-
movat, ale také jim naslouchat a pomáhat. 
Podporujeme štědře sportovní, kulturní 
i spolkový život ve městě. Až nám to hygie-
nická situace dovolí, opět se vrátíme k nor-
málnímu životu, jehož součástí je také to, že 
město organizuje a financuje řadu kultur-
ních a společenských akcí.

Město provozuje vlastní dům s pečova-
telskou službou, zřídilo dluhovou poradnu, 
poradnu při hledání zaměstnání, provozuje 
šatník pro potřebné a nabízí služby potravi-
nové banky.

A nakonec ještě jeden politický důvod :-). 
Máte právo volit a být voleni do zastupitel-
stva obce a rozhodovat tak o tom, kudy se 

naše krásné město bude rozvíjet. Kde jinde, 
než právě v tom městě, kde pobýváte?

A tak vás ještě jednou prosím, abyste 
vše zvážili a přihlásili svůj trvalý pobyt 
do místa svého faktického bydliště. Ano, 
jsem si vědoma toho, že vás čeká cesta na 
náš úřad a pak také nepříjemnosti s hláše-
ním nového trvalého pobytu, k tomu také 
cesta do Kolína pro nový občanský průkaz. 
Městu tím ale zajistíte další prostředky na 
rozvoj, které může samospráva vynaložit 
k tomu, abyste se v Pečkách cítili opravdu 
jako doma. A až si na radnici půjdete trva-
lý pobyt přihlásit, bude mi ctí vás poznat 
osobně. Najdete mne v kanceláři v 1. patře.

Děkuji za zvážení.
Vaše starostka, Alena Švejnohová

 
Pečky – sociálně odpovědné město   

Řešíte složitou finanční nebo 
dluhovou situaci? 

Pomůžeme Vám:                                                                                            

✓ zorientovat se ve vaší dluhové 
situaci 

✓ zmapovat závazky 
✓ sestavit rodinný rozpočet 
✓ zastavit nezákonné exekuce 
✓ vyjednávat s věřiteli či 

exekutory 
✓ komunikovat se soudy 
✓ s odklady splátek 
✓ s oddlužením 
✓  s konsolidací 

Dluhová poradna 
zdarma 

 
V. B. Třebízského 292 

(zdravotní středisko 1. patro) 
289 11 Pečky 

 

PO, ÚT, ČT:  9 – 12 h, 13 – 16 h 

Kateřina Poláčková 
722 978 842 

katerina.polackova@clovekvtisni.cz 

Šárka Lauko 
739 320 341 

sarka.lauko@clovekvtisni.cz 

Hledáte zaměstnání? 
Potřebujete sociální 

konzultaci? 
Pomůžeme Vám:                                                                                            

✓ s vypracováním Vašeho 
životopisu 

✓ s vytvořením profilu na 
profesní sociální síti  

✓ doporučíme, jak postupovat 
při současném vývoji 
pracovního trhu 

✓ můžeme prodiskutovat další 
témata 

Zprostředkovatelská, 
poradenská                                  

a konzultační poradna 
 

Ing. Šárka Taxová 
 

na tel. č.: 321 785 051  
Vám sjednáme konzultaci 

 
Úterý: 8 – 9:30 h 

 
MÚ Pečky 

Masarykovo nám. 78 
289 11 Pečky 
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Stopovačka
Protože už delší dobu jsme všichni ne-

směli nic dělat a ani nikam daleko jezdit, 
rozhodli jsme se zpříjemnit vám tento ne-
veselý čas novou hrou Stopovačka. Jedná 
se o hru pro všechny, děti i dospělé, a jejím 
cílem je při procházkách městem naučit 
se všímat si svého okolí, i sebemenších de-
tailů. A právě ty (detaily) máte vyfocené 
na startovací kartičce a vaším úkolem je 
napsat, kde jsme uvedenou fotku získali. 
Startovací kartičku pro město Pečky se-
ženete v obchodě Ovotéce na náměstí a pro 
Dobřichov ve Smíšeném zboží. Vyplněnou 
ji pak můžete odevzdat opět v Ovotéce nebo 
v Dobřichově u dveří fary, kde se nyní za-
bydluje mateřské centrum Pramínek. Nebo 
si můžete vše stáhnout z webových stránek 
www.mcpraminek.cz a zpátky zaslat emai-
lem. Pokud uvedete nějaký kontakt a bude-
te úspěšní hledači, těšte se na malou odmě-
nu, i když tou velkou vám jistě bude radost 
z procházek a hledání.

Hra je dlouhodobá, nemusíte se bát, že 
ji nestihnete ani ztrácet naději, když dlou-
ho nemůžete nějaký obrázek objevit. A po-
kud už jste prošli všechno a stále se nedaří, 
ozvěte se klidně na fb nebo email, dáme 
vám malou nápovědu :-)

Příjemné hledání za MC Pramínek přeje 
Míša Brčáková

Jak jsme uklidili Pečky 
a Velké Chvalovice

V minulém čísle Pečeckých novin jsme 
vás vybízeli k tomu, abyste se zúčastnili 
akce Ukliďme Pečky a Velké Chvalovice, 
která se u nás koná (téměř) každoročně. 
Bohužel, v loňském roce nás pandemie za-
skočila v době příprav akce a nakonec se 
nám nepodařilo akci uskutečnit tak, jak 
jsme na ni byli zvyklí z minulých let. Letos 
jsme už ale byli více připraveni a ihned po 
vyhlášení vládního nařízení o zákazu pohy-
bu mimo katastr obce jsme využili celkové 
situace k našemu prospěchu. Místo jednoho 
víkendu, kdy jsme se sešli a uklízeli společ-

ně jako v minulých ročnících akce, se ten-
tokráte uklízelo individuálně, ale zato déle, 
po dobu několika týdnů. 

Mnohokrát děkujeme všem, kteří se do 
úklidu zapojili. Společnými silami se nám 
podařilo vysbírat více než 480 kg odpadu, 
a to zejména z okolí hlavních tahů vedou-
cích z Peček směrem na Vrbovou Lhotu 
nebo na Tatce. Dále pak naši dobrovolníci 
uklízeli v okolí železniční tratě, v měst-
ském parku, u dětských hřišť i podél cyklo-
tras a pěších stezek. I vzhledem k tomu, že 
v loňském roce jsme neuklízeli, našla se bě-
hem akce místa, která byla opravdu zaned-
baná a plná odpadků. Dokonce se odhalily 
i dvě černé skládky, které již byly odklizeny 
Pečeckými službami. Rádi bychom za orga-
nizační tým poděkovali právě i zaměstnan-
cům Pečeckých služeb, kteří s námi opět 
perfektně spolupracovali a ihned odklízeli 
veškeré nahlášené pytle s odpadky a také 
se podíleli na rozdávání pomůcek k úklidu. 

Ještě jednou díky všem účastníkům 
akce, a to nejen za jejich odhodlání pomoct 
zvelebit naše krásné město a jeho okolí, ale 
také za dodržování všech hygienických 
a bezpečnostních opatření, která nám akci 
letos komplikovala. Doufáme, že v příštím 
roce se u akce opět sejdeme – tentokráte již 
komunitně – a věříme, že se nás do úklidu 
zapojí ještě víc, protože nejsme natolik opti-
mističtí, abychom si mysleli, že žádný úklid 
nebude potřeba. Bohužel, stále jsou mezi 
námi občané, nebo jen návštěvníci naší 
obce, kteří si neuvědomují, jakou škodu 
mohou zapříčinit vyhozením svého odpadu 
volně do přírody. 

Za organizační tým Viktorie Janáčková 

Fotokronika
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Jarní pozdrav třídy V.B
Máme tu jaro, blíží se svátky velikonoční 

a jelikož nám nebylo stále umožněno vidět 
se za běžných podmínek ve škole, vzdělá-
váme se stále pouze distančně, tzv. on-line.  
Učíme se každý den tři vyučovací hodiny, 
někdy se nám výuka protáhne, jindy náplň 
hodin zvládneme rychleji.  Internet nás ob-
čas dost trápí, ale musíme to vydržet. 

Abychom si vynahradili výuku výchov 
a zapojili také své ruce a nohy, vymýšlíme 
si na sebe různé výzvy. Někdy během ho-
din cvičíme, jindy kreslíme a vyrábíme. 
Na Den vody, který byl v letošním roce 22. 
března, se celá naše třída zbarvila do modré 
barvy. 

V předvelikonoční době jsme začali vy-
rábět a tvořit výzdobu na tyto dny. Včas 
jsme si společně zaseli osení a s napětím 
očekávali, komu vyroste a jak rychle. Do 
něho jsme vytvořili velikonoční zápich - va-
jíčko. Pak následovala výzdoba určená do 
celoškolní soutěže ,,Vyzdobme okna naší 
školy květinami“.  Vystříhali jsme a slepili 
barevné květiny, a abychom poznali okna 
naší třídy lépe, přidali jsme i veselé kravky. 

Myslíme pochopitelně i naše rodiče, ti 
nám často pomáhají s přípravou do ško-
ly, tisknou naše rozpisy, pomáhají s úkoly, 
připomínají, co je třeba kdy dodělat a včas 
odevzdat. Chtěli jsme je překvapit, a proto 
jsme jim upekli perník. Musím přiznat, že 
mnohé děti ho opravdu zvládly upéct zcela 
samy, některým trošku pomohla mamka. 
Měli jsme všichni radost, že se práce poda-
řila. Poslední dny před Velikonocemi jsme 
se věnovali tomuto tématu – četli a plnili 
úkoly únikové hry, zahráli si ve skupin-
kách ,,Zajíčku, nezlob se“, vysvětlovali si 
jednotlivé zvyky a pranostiky. Hodně jsme 
si povídali, aby ta naše škola nebyla jen 
o výsledcích a znalostech, ale i o prožitcích, 
legraci a dobré náladě. 

Během svátků mají děti za cíl najít námi 
zasazený třídní strom a vyfotit se u něho. 

Všem přejeme (i když v době výtisku již 
opožděně) krásné a slunečné svátky. My si 
přejeme brzký návrat do školy, abychom si 
všechno mohli říci osobně a mohli být zase 
spolu.  

Třída V.B a I. Hujerová

Škola žije

I když jsme v současné době „uzavření“, 
neznamená to, že bychom nefungovali dál. 
Samozřejmě, že „jede“ distanční výuka (za 
vydatné pomoci rodičů, prarodičů…). Sna-
žíme se, aby dopad současné krize byl co 
nejmenší. I když tomu většina z nás věnuje 
maximální energii, koncentrace pozornosti 
u žáků s postupujícím časem upadá a udr-
žet všechny v potřebné pozornosti je takový 
malý kamenolom.

Ale ani samotná škola nespí. Nadále 
funguje školní jídelna, která vaří kolem 
100 jídel denně pro žáky na distanční výu-
ce i pro další zájemce. Provoz je sice oproti 
normálnímu stavu omezený, ale myslím si, 
že i tato služba je významnou pomocí pro 
řadu rodin.

Stejně tak funguje i úklid a údržba škol-
ních budov. I když v nich nepobíhají davy 
žáků, je stále co uklízet a opravovat. Ani 
nevím, jak je to možné, ale asi si škola žije 
svým vlastním životem…

A možná jste si všimli, že naše škola na-
jednou rozkvetla. Je to nápad našeho škol-
ního parlamentu a ekotýmu. V oknech se 
místo našich žáků objevily květiny, které 
žáci sami vyrobili a doručili do školy místo 
sebe. 

Je to symbolické a doufáme, že k těmto 
květinám v brzké době přibudou i ta naše 
kvítka školní. Snad již v dubnu se zase za-
čne školou šířit halas našich žáků, protože 
v tak tiché škole, jako je nyní, se necítíme 
dobře. Doufejme tedy, že jaro nám vrátí 
zpět nejen tažné ptactvo, ale i naše žactvo :-)

Luboš Zajíc, ředitel školy
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Základní škola Pečky, příspěvková organizace, Třída 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 – duben-květen 2021/ 
‐ o přijetí dítěte do Přípravné třídy rozhoduje ředitel/ka školy  
‐ kontakt: Mgr. J. Heroldová (řed.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 

Změny 
v přírodě

Příroda se neustále mění a my s ní. Za-
jímavé může být pozorování změn krajiny. 
Jednou je teplo, podruhé zase chladněji. 
Příroda je nevyzpytatelná, ale i přesto umí 
být vždy půvabná. 

Když se řekne jaro, vybaví se mi zelená 
barva, svěží vůně a krajina probouzející 
se k životu z dlouhého zimního spánku. 
Stromy si převléknou bílé kabátky za zele-
né s bílými a růžovými květy. Rybníky už 
rozmrzly a rybičky vesele plavou vodami. 
Krajina při dešti dostane potřebné zásoby 
vody, po kterých prahne. Zemina se zvlhčí 
a díky tomu začínají vykukovat první jarní 
květiny. Jejich sukýnky září do dáli a svý-
mi pestrobarevnými kombinacemi uchvátí 
naše oči. Žlutá, fialová, růžová, to vše jsou 
barvy květin. Například narcisek, krokusů, 
pampelišek, fialek i petrklíčů. 

Léto má spoustu pozitiv, nicméně tím 
nejvýznamnějším pro nás, děti, jsou prázd-
niny. Jsou znamením pro dokonalé využití 
volného času. Léto je také charakterizo-
váno jako nejteplejší období. Příroda bývá 
často vysušená, protože slunce ji dočista 
pohltí. V tuto dobu nastává čas na koupání 
v rybnících či bazénech. Volného času mů-
žeme využít k cestování po naší zemi. Pozo-
rujeme, jak stromy začínají plodit, květiny 
jsou krásně zbarvené a lidé i zvířata se ob-
čas raději schovají do stínu.

Podzim, krásné období klidu a ticha, kdy 
se příroda ubírá k zimnímu spánku. Na za-
čátku je stále teplo, ale postupem času se 
ochlazuje. Začíná škola a žáci se vracejí do 
lavic. Každé ráno je doprovází pohled na 
ohňostroj barev a odstínů. Stromy si opět 
převlékly kabátky, na kterých někdo udělal 
kaňky jako na dopisním papíře. Podzimní 
květiny odkvétají a my máme poslední pří-
ležitost se s nimi potěšit. Na podzim může 
být sychravo, ale to nezabrání vychutnat 
si bílé obláčky, azurovou oblohu, barevné 
stromy se zapadanými cestičkami a slun-
cem zalitou krajinu v období babího léta. 

Zima je kouzelná a fascinující, nicmé-
ně jako každé období má i své nevýhody 
v chladu a nedostatku slunečních paprsků. 
Bílé závěje, třpytící se vločky jako tanečni-
ce, to přesně se mi vybaví pod slovem zima. 
Zima je čas lyžování, bruslení či bobování, 
ale i možnost zalézt si do postele s knížkou 
a horkým čajem. Stromy se zahalily do bílé 
peřinky a krajina se ponořila do dlouhého 
zimního spánku a odpočinku.

Příroda je obdivuhodný svět, který se 
musíme naučit vnímat a nesnažit se hledat 
všelijaké důvody, proč si dané období neu-
žít. Každá část roku má něco do sebe. Svoje 
nejoblíbenější období nemám, ale kdybych 
si opravdu musela vybrat, tak asi podzim, 
či jaro.

Tereza Lněníčková, VIII. A

Světový den vody - 22. 3. 2021
Ve výuce on - line, IV. a

Také v letošním roce jsme se připojili 
k výzvě našich spolužáků ze žákovského 
parlamentu a společně si při výuce připo-
mněli významný den naší planety. Učili 
jsme se v modrém oblečení a plnili tema-
tické úkoly ve všech předmětech. V českém 
jazyce jsme pracovali s články odborné lite-
ratury, ale také jsme se potěšili s básnička-
mi a pohádkami. Zjistili jsme, že vodník je 
naší oblíbenou pohádkovou bytostí. V ma-

tematice jsme udělali radost spolužákům 
rybářům a děkujeme jim za odborný vý-
klad z oblasti chovu ryb v českých vodách. 
Slovní úlohy jsme vyřešili a zasloužené jed-
ničky nás potěšily.

Uvědomujeme si, že voda je pro život 
rostlin, živočichů a lidí na naší planetě ne-
postradatelnou součástí. Je naším velkým 
úkolem chránit její čistotu!

Za své žáky Jaroslava Holubová

Reprezentace naší školy 
v oblasti přírodních věd

Sociální sítě hýbou světem. Právě díky 
nim, jelikož se ráda chlubím pracemi svých 
žáků, mě oslovil můj bývalý vedoucí diplo-
mové práce s nabídkou zúčastnit se semi-
náře pro pedagogy ZŠ, SŠ a VŠ. Rozdíl, 
a pro mě premiéra, byla účast z druhé stra-
ny - ze strany přednášejícího. Jsem velmi 
ráda a je mi ctí, že jsem mohla naši školu, 

práce našich skvělých žáků a v neposled-
ní řadě i sebe prezentovat před pedagogy 
přírodovědných předmětů z celé ČR. Můj 
výstup - Aktivizační metody výuky v ho-
dinách přírodopisu a chemie - byl součástí 
semináře pořádaném PřF UK Katedry di-
daktiky biologie.

Mgr. Kateřina Čiháková

Dne 7. 4. jsme vzpo-
mněli 20. výročí úmrtí 
Jaroslava Kunce

VZPOMÍNÁ RODINA

Vzpomínáme
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„Budu se zaměřovat hlavně na prevenci kriminality“, 
říká v rozhovoru nový strážník Městské policie Pečky

Vycházím z toho, že městského stráž-
níka by měl každý občan vlastně dobře 
znát, proto začnu spíše osobně: co nám 
můžete o sobě říct? 

Jmenuji se Ota Poidinger, je mi 40 let 
a bydlím nedaleko Poděbrad, po ukončení 
Střední odborné školy technické v Kolíně 
jsem začal pracovat ve státní správě, kde 
působím až doposud, mezi mé záliby patří 
všeobecně sport a fitness. 

Jaká byla Vaše cesta k městské policii 
v Pečkách? Co všechno máte za sebou? 

Jak jsem již uvedl, po ukončení střední 
školy v roce 1998 jsem nejdříve nastoupil 
na zkrácenou vojenskou službu a poté jsem 
nastoupil k policii ČR, kde jsem působil 
do konce roku 2020 a od 1. ledna 2021 jsem 
nastoupil ke znovu zřízené Městské policii 
v Pečkách. 

S jakými představami přicházíte, jak 
bude MP v Pečkách fungovat? Kde Vás 
bude možné potkat?

Tak především první důležitý úkol je 
získat druhého spolehlivého strážníka, je-
likož tu jsem zatím sám… Teprve potom 
můžu plnit nějaké své představy… Ale sa-
mozřejmě i teď se budu zaměřovat hlavně 
na prevenci kriminality, na pomoc lidem 
v tíživých situacích, už třeba radou, jak 
se zorientovat v nynějších nepřehledných 
vládních nařízeních, současně již budu 
také dohlížet na jejich dodržování, budu se 
zabývat dohledem na parkování, odchytem 
psů, kde pomáháme lidem vrátit jejich mi-
láčka domů, případně u nebezpečných psů 
chránit obyvatele, aby je agresivní pes ne-
napadl, a samozřejmě budu kontrolovat 
dodržování veřejného pořádku. Potkat mě 
můžete v terénu v Pečkách, popř. když se 
naplní početní stav a bude zájem i okolních 
obcí, tak na základě veřejnoprávní smlouvy 
můžu působit i tam, ovšem kancelář mám 
v prvním patře domu služeb v ul. J. A. Ko-
menského čp. 184. 

Znamená to tedy, že můžeme časem 
počítat s dvěma strážníky?

Ano určitě, probíhá výběrové řízení, 
a pokud můžu apelovat i mezi čtenáře, tak, 
kdyby někdo věděl o vhodném uchazeči, 
tak mě může kontaktovat a rád poskytnu 
veškeré informace. 

Budete mít k dispozici také nějaký do-
pravní prostředek, automobil nebo mo-
tocykl, případně kolo?

Ano v jednání máme osobní automobil, 
který je určitě nezbytný k výkonu mého 
povolání. 

Jak mám postupovat, když se ocitnu 
v situaci, kdy budu mít pocit, že Vás po-
třebuji?

Obracejte se na mne s dotazy, připomín-
kami, podněty, telefonicky na tel. č. 772 963 
999, mailem mp@pecky.cz, nejlépe však 
osobně, buď v terénu nebo kanceláři, na 
výše uvedeném místě.

A proč mám volat Vás a ne Policii ČR?
Je jedno koho zavoláte, jestli přímo mě 

nebo na linku 158. V Pečkách jsme navá-
zali na vzájemnou spolupráci, takže pokud 
bude možné věc vyřídit v mé kompetenci, 
kolegové z Policie ČR mě vyrozumí, nebo 
obráceně já vyrozumím zase Policii ČR, 
ale všeobecně platí, že v mojí kompetenci 
jsou věci, jako je špatné parkování, odsta-
vené vraky, odchyt psů a veřejný pořádek 
ve městě. 

Budete vytvářet iniciativu v rámci so-
ciální prevence a protidrogové preven-
ce, spolupracovat s nevládními organi-
zacemi atd.? 

Ano, už jsme navázali spolupráci s orga-
nizací Prostor plus, která městu napomáhá 
v rámci protidrogové politiky, výsledkem 
bude nejen zmapování míst, kde potenciál-
ně dochází k distribuci a případné aplikaci 
zakázaných látek, ale je s tím spojená také 
další práce s rizikovými skupinami. Další 
aktivitou v oblasti prevence budou před-
nášky a besedy s dětmi na základních a ma-
teřských školách, v případě zájmu i v domo-
vech seniorů, zde se jedná především o so-
ciální práci a osvětu. 

Představme si hypotetickou situaci: 
uvidíte mne zpovzdálí, že jdu sám vy-
cházkovým krokem po liduprázdné ulici 
a nezakrývám si dýchací orgány respi-
rátorem. Jak budete v té chvíli jednat? 

Asi teď navazujete na současné media-
lizované situace, ale k tomu bych uvedl, 
že média uvádí až ten konečný stav, ale co 
tomu předcházelo, se nikde neobjevuje… 
Ale Vy se ptáte na můj postup, tak já bych 
Vás samozřejmě upozornil, že máte mít re-
spirátor a vyzval Vás k nasazení, pokud se 
omluvíte, respirátor nasadíte, věc vyřídím 
domluvou, pokud ho mít nebudete, omluví-
te se, jsem vybaven náhradními respiráto-
ry, tak Vám jej poskytnu. Situace je jiná po-
kud budete strážníka úplně ignorovat, tam 
bych pak přistoupil k udělení pokuty. Ale 
tyto situace jsou velmi individuální a vždy 
je to o chování lidí a vzájemném respekto-
vání. 

Ano, je to nyní ode mne ryze aktuál-
ní věc, souhlasím, že na sociálních sítích 
a v médiích mnohdy vytržené z kontex-
tu, ale současně jsem přesvědčený, že 
strážníci či policisté mají být ti, kdo rea-
gují třeba i na hloupost a ignoranci sice 
rázně, ale citlivě a hlavně přiměřeně. To 
tak zvané „zaklekávání“ považuji už za 
mezní reakci na ohrožení. Proto se ptám, 
ale Vaše odpověď se mi líbí a mám dojem, 
že bychom se snadno dohodli. :-) Ale ješ-
tě se v té souvislosti (ale nejen) zeptám: 
občanský průkaz u sebe nosit nemusím, 
současně Vaší kompetencí je v oprávně-
ném případě ověřit moji totožnost… Co 
jsou ty oprávněné případy a jak z toho 
tedy ven? Jak budete postupovat?

Je sice pravda, že občanský průkaz 
u sebe mít nemusíte, ale musíte na místě 
strážníkovi hodnověrně prokázat svoji to-
tožnost, např. jiným osobním dokladem, 
a oprávněné příklady jsou přímo uvedeny 

v §12 zákona o obecní policii č. 553/1991 
Sb., ale mezi ty nejpoužívanější patří, jde-li 
o osobu, vůči které provádím úkon k plnění 
úkolů obecní policie a jde-li o osobu pode-
zřelou ze spáchání trestného činu nebo pře-
stupku.  Takže v případě, že občanský prů-
kaz nemáte a bude mít třeba pouze řidičský 
průkaz nebo cestovní pas, je to v pořádku, 
a v případě, že nebude mít u sebe žádný do-
klad a poskytnete potřebné osobní údaje, 
ověřím si Vaší totožnost na mobilní aplikaci 
evidence obyvatel. 

Napadá mne jiná hypotetická situace: 
je hezky, před nádražím posedává tří až 
pětičlenná skupinka lidí, možná bezdo-
movců, těžko říct. Dá se předpokládat, 
že popíjejí alkohol, ale není to vidět, jed-
nají tak, že neruší běžný pořádek. Jdete 
kolem, co uděláte? 

V tomto případě možná porušují vládní 
nařízení stran nepovoleného shromažďová-
ní, předpokládám tedy, že se nejedná o čle-
ny jedné domácnosti. Pokud se ukáže, že 
pijí alkohol, pak se jedná o další přestupek, 
jímž je porušení obecně závazné vyhlášky 
města. V případě, že je tedy uvidím, a bude 
se skutečně jednat o alkohol, na uvedené 
jednání bych je upozornil a vyzval je, aby 
se rozešli. V případě, že by uposlechli, věc 
bych vyřídil domluvou, pokud ne a případ 
by se v dalších dnech opakoval, tak by ná-
sledovala pokuta nebo oznámení správní-
mu orgánu. 

Může strážník dát sám pokutu, nebo 
jen přestupek zaznamenat a buď zavolat 
Policii ČR, anebo věc podstoupit správ-
nímu řízení?

Ano, strážník může udělovat na místě 
pokutu, ale samozřejmě jen u některých 
přestupků např. jedná se o přestupky ve 
výlučné pravomoci obcí, takže za veřejný 
pořádek, přestupky proti občanskému sou-
žití, přestupky proti majetku a samozřej-
mě porušení obecně závazných vyhlášek 
města, rovněž může řešit udělením pokuty 
přestupky v dopravě, kdy se jedná zejména 
o špatné parkování a zákazy vjezdu.

Mně nezbývá, než Vám popřát hodně 
zdaru v práci, aby těch konfliktních situ-
ací, pokut a zákroků bylo pokud možno 
co nejméně, děkuji Vám za rozhovor a tě-
ším se na setkávání při veřejných akcích 
města, kéž by nám to hygienická situace 
dovolila již brzy!

Libor Vodička



Z naší přírody 94 | 2021         Pečecké NOVINY            

Český svaz ochránců přírody vyhlašuje Rok vážek 
a nabízí finanční pomoc i na jejich ochranu

Český svaz ochránců přírody (ČSOP) 
vyhlašuje rok 2021 Rokem vážek. Během 
roku budou – dovolí-li koronavir - po celé 
České republice probíhat zajímavé aktivity, 
díky kterým se veřejnost dozví více o této 
pozoruhodné skupině hmyzu i o prostředí, 
ve kterém žijí. Již nyní však ČSOP nabízí fi-
nanční podporu aktivit na pomoc vážkám. 

Proč zrovna Rok vážek? Krom toho, 
že vážky jsou krásné a samy o sobě pozo-
ruhodné, jsou i symbolem zachovalých 
vodních ploch a mokřadů. Míst, kterých 
je i přes řady politických proklamací o nut-
nosti zadržování vody v krajině stále větší 
nedostatek. Nejen, že se neobnovují dosta-

organizace, chránící cenné přírodní lokali-
ty a pečující o ně na základě vlastnického 
či smluvního vztahu k pozemkům. ČSOP 
nabízí zájemcům o založení pozemkového 
spolku pomoc nejen finanční, ale i metodic-
kou, odbornou a právní. Bližší informace 
o obou programech ČSOP i o aktuálně vy-
hlášených výběrových řízeních najdete na 
webových stránkách www.csop.cz.

Vyhlášením tematického roku by ČSOP 
rád upozornil na ohrožení konkrétní sku-
piny rostlin či živočichů a vyzval veřejnost 
k zapojení do její ochrany. Očekávat během 
roku můžete vycházky za tajemstvím mo-
křadů, putovní výstavu o vážkách a jejich 
ochraně, „vážkařské“ soutěže i lecjaká pře-
kvapení. Sledujte aktuality na webových 
stránkách www.csop.cz.

Generálním partnerem Národního pro-
gramu ČSOP Ochrana biodiverzity jsou 
Lesy České republiky, s. p., program je dále 
spolufinancován Ministerstvem životního 
prostředí, Nadačním fondem Veolia a Na-
dací Ivana Dejmala.

Bližší informace: 
Jan Moravec, Český svaz ochránců 
přírody, tel.: 777 063 340

tečně rychle, ale leckde dosud i mizí (jsou 
zaváženy a podobně) či jsou nevhodným 
hospodařením (např. intenzivní chov ryb) 
degradovány. Český svaz ochránců přírody 
by rád, aby si lidé začali mokřadů více vážit; 
napomáhali jejich obnově a bránili jejich 
zániku. Nejen jako míst, ke kterým obra-
címe své zraky coby k přirozené „klimati-
zaci“ v dobách letních veder, ale i míst pl-
ných života, plných nejrůznějších – mnohdy 
i velmi vzácných – rostlin a živočichů. Prá-
vě vážky, tyto létající drahokamy, jsou toho 
symbolem.

Český svaz ochránců přírody pečuje 
o řadu mokřadů, tůní a rybníků a přibližu-
je tato místa veřejnosti. Nabízí však také 
finanční pomoc dalším subjektům, které 
by se chtěly do ochrany (nejen) vážek za-
pojit. V rámci Národního programu ČSOP 
Ochrana biodiverzity mohou spolky žádat 
o finanční podporu jak na mapování vzác-
ných druhů, tak na drobnější praktická 
opatření v terénu, mimo jiné právě třeba 
na obnovu tůní, které potřebují vážky pro 
své přežití. Ti, kteří se chtějí starat o něja-
ký mokřad dlouhodobě, se mohou zapojit 
do dalšího programu ČSOP – založit po-
zemkový spolek. Pozemkové spolky jsou 

vážka rudá motýlice lesklá

Několik fotografií našich vážek:
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Nová služba pro naše čtenáře
Máte zájem vybrat si nějakou výpůjč-

ku v klidu z domova nebo cestou z práce 
a hned si ji objednat ? Tak nyní už můžete. 
Na stránkách města najdete sekci Knihov-
na a v ní náš on-line katalog knih. Pokud si 
nějaký titul vyberete, program vám ukáže, 
jestli je volný a vy si ho můžete objednat 
(nová služba). Pro dokončení objednávky 
po vás bude program chtít vaše číslo prů-
kazu - pište pouze 4 poslední ze čtenářské 

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 12. 4. do 28. 5. 2021 
Kde: v galerii Městské knihovny v Pečkách 

 

Autorka bude přítomna dne 14. 4. a 23. 4., 13. 5. a 25. 5. 2021 od 15 -16 hodin. 

Vážené a milé, vážení a milí!
 Letošní duben začíná Zeleným čtvrt-

kem. Možná, že je to symbolické, vždyť ze-
lená je barva naděje, a možná, že barva byla 
pro tento den vyvolená v šerém dávnověku, 
jak psávali v 19. století naši předkové. Na-
proti tomu letošní březen končí Škaredou 
středou a přiznejme si, že opravdu nebyl 
příliš veselý. Ale i tak bychom se v ten den 
neměli škaredit, sic nám to zůstane po celý 
rok. Tak hlavu vzhůru, je tu duben, co časy 
mění a obdaří fialkami zemi. A hned druhý 
dubnový den, ozve-li se kostelní zvon, vydá 
Země své poklady a jsou tu Bílá sobota 
a hned po ní neděle se slavným vzkříšením 
života! Tak hlavu vzhůru! A abych nezapo-
mněl na Velikonoční pondělí a naši slavnou 
pomlázku, kterou zejména naši přátelé ze 
zámoří považují za barbarský zvyk. Dou-
fejme, že se po nich opičit nebudeme. Ale-
spoň zatím! Vždyť kraslice a koleda jsou 
krásné naše zvyky, které bychom si neměli 
nechat brát! Vždyť země se oděje do zelené-
ho hávu a pole, zahrada i sad ukážou, jak 
bohatá bude úroda! Radujme se, život zví-
tězil nad smrtí a všude je spousta ptačího 
zpěvu, na dvorech pípání a štěbetání, stejně 
jako v přírodě. Že to ve městech nemáte? 
Tak honem ven, do přírody, ale buďte tiší, 
abyste slyšeli! A vyndejte si z uší sluchát-
ka a z očí si sundejte brýle mámení – není 
nad krásný sluneční svit, žlutou barvu bla-
touchů a pampelišek a vůni fialek. Možná, 
že uslyšíte zaštěknout i lišku a beknout 
srnu a ze dvora se k vašemu sluchu donese 
jemné poštěkávání štěňátek a mňoukání 
koťátek i bečení malých jehňátek a meče-
ní kůzlátek. A nezapomeňte, že na svatého 
Jiří (24. 4.) vylézají ze země hadi a štíři, na 
svatého Vojtěcha (to je o den dříve) se prý 

nacházejí na polích ty nejkrásnější acháty 
a jaspisy a na svatého Jarouše (27. 4.) zima 
už moc nekouše. Krásná jsou naše přísloví! 
A to nás čeká ještě filipojakubská noc (30. 
4.). Hoř ohýnku, hoř, zlé oči umoř! O této 
noci se mluvilo a dosud mluví jako o noci 
kouzelné. Od nepaměti se o této noci hovo-
řilo jako o noci, kdy zlé síly mají větší moc 
než kdy jindy. Středověk tuto víru utvrdil. 
Nevím, co bylo toho dávno před námi příči-
nou. Naši předci si mnohé děje a úkazy ne-
dovedli vysvětlit. Ostatně, my dnes také ne. 
A tak si v těch dávných dobách vymysleli 
lidé čarodějnice a čarodějníky a možná víru 
v ně utvrdily nesmyslné čarodějnické pro-
cesy i s planoucími hranicemi. Ano, ty čaro-
dějnice mohly lidem škodit a představovaly 
ďábelské zlo zasílané na zem. Proto se za-
palovaly tu noc ohně, aby to zlo od lidí od-
vrátily. Pálení ohňů do dnešních dnů trvá. 
Navzdory všemu, i když se v naší minulosti 
nazývaly ty ohně různě – třeba ohně repub-
liky, ohně vítězství, ohně míru. I dnes jim 
říkáme, jako před tím, prostě „čarodějnice“ 
a za radostného křepčení a požívání ty zlé 
síly zaháníme či upalujeme. Snad tím čis-
tíme skutečně naší mysl a srdce od zlého, 
snad tím připravujeme krásný měsíc máj, 
plný zeleně, květů šeříků a pustorylu, dob-
roty a lásky.

A poučení? Nemá nic společného s před-
cházejícím textem, ale pamatujte si, že 
u nás je netoliko řečník, ale každý kecáli-
sta politikem. Pravda, trochu jsem upravil 
výrok T. G. Masaryka, ale dokonale se na 
naši současnost hodí!

Tak si prožijme hezký duben, co ozdobí 
fialkami zemi! To vám všem upřímně přeji!

Váš Václav Ziegler

Císař Josef II.
     O spoluvládci Marie Terezie a poz-

ději císaři víme všichni asi tolik, že kromě 
patentu o zrušení nevolnictví vydal v roce 
1781, tedy před 240 lety, patent toleranční. 
Znamenal svobodné vyznání, konec proná-
sledování nekatolíků v Čechách a na Mora-
vě, zatímco v okolních zemích náboženská 
svoboda už dříve platila. Patent zřizoval 
například tzv. generální semináře, které 
se snažily uvést výchovu katolických kně-
ží do souladu se státními zájmy. Alois Jirá-
sek: “… vydán byl z Vídně patent, kterým 
se nařizovalo, aby všeliké pouti a procesí 
v zemi i za hranicemi, jsou-li déle nežli den, 
úplně přestaly a povolovány nebyly, vyjma 
jedinou pouť, jež by jednou za rok, a to jen 
z hlavního města do Maria Cellu, se kona-
la” (Poklad).

Marie Terezie “zásadním způsobem 
změnila vztah státu k svobodným mat-
kám”, které do té doby mohly být pro svůj 
poklesek potrestány, mužům, kteří se 
zachovali hříšně pod slibem manželství, 
hrozil nyní až trest smrti. Josef II. zákon 
ještě upřesnil ve prospěch svobodných ma-
tek zrovnoprávněním nelegitimních dětí. 
A malý dodatek - zrušil klekání poddaných 
před císařem, “že ta pocta jen Bohu patří.”

V roce 1785 přijel císař do Gentu, kde 
chovali ve svém hlavním chrámu k velké 
pýše domácího obyvatelstva překrásný van 
Eyckův oltářní obraz “Mystické jehně”. 
Nic nebylo samozřejmějšího, než že si císař 
chrám a obraz prohlédne a zmíní se o této 
slavné památce. A opravdu, Josef II. se na 
obraz zahleděl, ale místo očekávaných po-
chvalných slov vyslovil se ve smyslu, že obě 
boční křídla obrazu, představující Adama 
a Evu “v oslňující přirozenosti a bez obvyk-
lých fíkových listů, do chrámu nepatří, kde 
pouze diváky nepřirozeně rozrušují”. Buď 
císař umění málo rozuměl, buď že dosud žil 
pod vlivem příliš úzkostlivé výchovy Marie 
Terezie - tento přísný posudek pronesl.

Genští byli ovšem krajně překvapeni, 
neboť to bylo již 350 let, co umělec v nábož-
ném zanícení toto dílo vytvořil, vystřídaly 
se před ním celé generace, aniž by někoho 
nepřirozeně rozrušilo. Ale císařská slova 
byla najednou rozkazem. Obě křídla obra-
zu byla vlivem kněží, jimž nejspíš šlo o zali-
chocení se císaři, odstraněna. Teprve roku 
1860 uviděla opět světlo boží, ale jen proto, 
aby byla prodána církví, která potřebovala 
peníze, městu které je darovalo bruselské-
mu muzeu. Kopie křídel byly opět přidělá-
ny k obrazu; důkaz toho, že správa chrámu 
neviděla v krásných nahých tělech žádné 
choulostivé stránky.

Podle časopisu Máj 1904.
Z.F.

průkazky - a PIN, což je číslo složené z va-
šeho data narození - rok, měsíc, den - např. 
650329. Po jejím vyřízení  vám bude ode-
slán informační e-mail o jejím stavu.

Pro podrobnější informace o knize, kte-
rá Vás zaujala klepněte na „ISBD“, poté se 
vám nabídne anotace o knize.

No a my jen doufáme, že vám naše no-
vinka přijde vhod.

Vaše knihovna, www.knihovnapecky.cz

oznamujeme všem našim
čtenářům a zákazníkům, že

oD PoNDĚLí 12. DUBNa 
BUDE KNIHoVNa

oTEVŘENa
V souladu s rozvolňováním 

epidemických pravidel v ČR 
opět platí dodržování prostoru 15 m2 

na jednoho  zákazníka.  
Dezinfekce rukou a nošení respirátoru 

jsou samozřejmostí.
 

Těšíme se na vás, vaše knihovna
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oblíbený okruh z Peček do Chvalovic trochu jinak
Mezi oblíbené trasy patří 

okruh z náměstí Peček po 
cyklostezce do Chvalovic, 
k měnírně, dále ke hřbitovu 
a ulicí Petra Bezruče zpět do 
města. 

I když tuto cestu volíte 
často, vždy vás může zau-
jmout něco nového. Duben 
je ideálním měsícem pro po-
zorování okolní přírody. Do-
kážete určit druhy dřevin, 
které na této trase můžete 
vidět?

Já  jich napočítal přes  25.  
Kromě zástupců běžných 
listnatých druhů zde uvidí-
me několik ovocných odrůd, 
které díky své poloze slouží jako opylovači 
pro stromy, které má většina z nás v zahra-
dách. Překvapivá je i sbírka jehličnanů, 
které jsou cestou k vidění. 

Vaší pozornosti určitě neunikne poma-
lu se do okolí šířící pajasan žláznatý, jehož 
největší jedinci rostou u Domu služeb a za 
protihlukovou zdí u podchodu. Nyní ho na-
leznete už  i kolem křižovatky u hřbitova 
a velké jedince i přímo u hřbitova cestou 
k přejezdu lokálky.  Nepůvodní, ale v bu-
doucnu jistě oblíbená, líska turecká je za-
tím nenápadná a všimne si jí jen málokdo 
(najdete ji naproti aleji Marie a Františka 
Havránkových). 

Zejména pro děti jsou oblíbeným objek-
tem pro pozorování u nás nepůvodní nut-
rie.  Jednu velkou kolonii můžete sledovat 
u cyklostezky, další pak u Chvalovického 
potoka u měnírny.  Zvláště brzy na jaře se 
jich na poli směrem k Milčicím vyhřívají 
desítky kusů. 

Protože tyto řádky čtete v době, kdy se 
blíží květnové připomenutí obětí války, rád 
bych upozornil na několik zastavení na této 
cestě. Začínáte-li svou cestu na náměstí, 
můžete si pod sochou TGM připomenout 
oběti obou světových válek z Peček. Jde-
te-li k Tescu, pak jdete po chodníku v mís-
tech, kde stával velkostatek rodiny Steino-
vy. Celá rodina včetně tří malých dětí pro 
svůj židovský původ skončila v koncentrač-
ním táboře v Trawnikách. 

Ve Chvalovicích na návsi je pomník při-
pomínající oběti první světové války. Vždy, 
když jsem u něj, přemýšlím, zda původně 
nebyly všechny nápisy na něm stříbřené. 
Nemá někdo tento pomník na starých foto-
grafiích?

I při návratu zpět do Pe-
ček v jejich jižní části si 
můžeme připomenout oběti 
obou válek. Stojí za to  zasta-
vit se na hřbitově a prohléd-
nout si kenotaf (symbolický 
náhrobek) Františka Voláka. 
Jeho autor, akademický so-
chař Jansa, je i spoluauto-
rem části památníku v Du-
kelském průsmyku. Ostatně 
hřbitov sám by byl tématem 
pro samostatnou procházku. 
Najdete zde padlé v obou 
světových válkách ze všech 
front (včetně africké). V zad-
ní části hřbitova můžeme ob-
divovat jeden z nejstarších 

náhrobků - novoklasicistní pískovcovou 
madonu ve výklenku. Dříve byla pravdě-
podobně opatřena monochromatickým ná-
těrem imitujícím litinu. Toto zdobení bylo 
populární ve třetí čtvrtině 19. století.

Před odchodem si můžeme prohlédnout 
hrob rodiny starosty Ladislava Suchého. 

Ten byl starostou města při vzniku Česko-
slovenska, byl významným evangelíkem, 
který se zasadil  o stavbu Jubilejního chrá-
mu Mistra Jana Husa, stál u vzniku místní-
ho sboru a prvních pět let přispíval na plat 
faráře. Po své zemřelé dceři Věrce pojme-
noval zvon, který věnoval evangelickému 
kostelu. Zvon byl bohužel za druhé světové 
války zkonfiskován. 

Na jihu Peček je další vzpomínkové mís-
to v Sokolovně, kde najdete pamětní desky 
se členy Sokola, kteří padli během váleč-
ných konfliktů.

Chcete-li se o těchto místech a lidech 
dozvědět více, vřele doporučuji 8. května 
doprovodit paní starostku při obchůzce pa-
mátníků a hrobů. Její proslovy při této pří-
ležitosti jsou inspirativní.

A než půjdete tento okruh příště, zkuste 
zapátrat v historii města. Zjistíte, že půjdete 
okolo zrušeného fotbalového hřiště (naproti 
Havránkovu mlýnu), velkého zahradnictví 
(u hřbitova směrem ke dráze), sadů (pole ve 
směru na Tatce) bývalé pískovny (u dnešní 
benzinky), nebo kolem domu U tří kulí….

Využívám této příležitosti a upozorním na dvě ne zcela nápadné desky. Jedna je 
na centrálním ostrůvku a vztyčili ji místní sokolové na připomínku obětí druhé svě-
tové války. Na desce evidentně chybí dvě součásti. V levé části je prohlubeň pravdě-
podobně po lucerničce, uprostřed asi po upevnění sokola, nebo jiného zdobení desky. 
Kousek od ní je hrob Novotných. Pan Novotný zemřel v kolínském lazaretu na sklon-
ku I. světové války. Jeho manželka o rok později na španělskou chřipku. I na tomto 
náhrobku něco chybí. Deska v levé části a asi lucernička v pravé části. Pokud máte 
fotografii těchto desek, nebo víte, co zde bylo, kontaktujte mne, prosím.

Tomáš Vodička

o čem ženy snily na počátku 20. století
Pod názvem Volební právo žen je v časo-

pise Máj z roku 1904 otištěna zpráva o ma-
nifestační schůzi v Ženském klubu, v níž 
je „jednáno o politické rovnoprávnosti žen 
s muži“. Zájem o téma byl obrovský. Přišli 
i muži „sympatizujícím zdravou emancipa-
cí žen“.

Promluvila spisovatelka Teréza Nováko-
vá, která vyvrátila obecně uváděné námit-
ky odpůrců rovných práv. V přijaté rezoluci 
je uvedena žádost, „aby každé ženě své-
právné, zdravých smyslů, ženě, jež dosáhla 
21 let věku, bylo dáno aktivní právo volič-
ské do obcí, sněmů zemských a do říšské 
rady“.

Všeobecné a rovné hlasovací právo v Ra-
kousko-uherské monarchii bylo uzákoně-
no roku 1907, ovšem ženy se ho dočkaly až 
v roce 1920, kdy se volby staly všeobecný-

mi, rovnými, tajnými a přímými.
Další diskutovanou otázkou té doby byl 

celibát učitelek. „Mají se učitelky vdávati? 
Proč by se nevdávaly, jsou přece jako ty 
druhé k božímu obrazu stvořeny“. Jenom-
že zemským sněmem v království českém 
je stanoveno, že provdáním přijde učitelka 
o postavení, hmotné zabezpečení, naději na 
penzi, na níž si po léta připlácela. Pozbude 
všeho, čeho s námahou dosáhla.

Jak to bývá, stojí proti sobě dva napros-
to protichůdné názory. Objevil se dokonce 
kuriózní návrh, „aby učitelky vcházely 
v sňatek opět s učiteli. Takové omezení je 
jak humoristické příchuti, že není jistě tře-
ba obírati se jím“. Je zajímavé, že například 
v Dolních Rakousích se učitelky vdávaly, 
aniž by se nad tím někdo pozastavoval.

Za účasti Američanky paní Sewallové, 

předsedkyně světového svazu žen, se Žen-
ský klub s velkou vážností zaobíral otáz-
kou, jak přivést lidstvo k světové harmonii. 
Paní Sewallová ve svém vystoupení vyslo-
vila závěr, že řešením je ve vzájemném po-
znávání národů a v odstranění sobectví sil-
nější části lidstva, mužů, ve vztahu k zrov-
noprávnění žen.

„Čajový večírek, uspořádaný na počest 
paní Sewallové, dal příležitost obeznámit 
vzácného hosta se snahami našich žen i se 
způsobem, jakým pracují ve feministickém 
hnutí u nás.“

Co by asi nad zlatým čajem v křehkém 
porcelánu soudila paní Sewallová o dneš-
ním stavu světové harmonie a toužené rov-
noprávnosti žen a mužů?

                                                                                                                          Z.F.
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Budiž duben!
Těžko jsem si uměl před rokem před-

stavit, že ta nejčastěji zmiňovaná dubnová 
pranostika bude platit skoro celý rok, a že 
se po pár měsících z „ještě tam budem“ 
vytratí původně vtipná (sebe)ironie. Dnes 
to zní jako nejapný žert. Vzpomínáme, jak 
jsme před rokem rozechvělí organizovali 
šití a distribuci roušek, jak hasiči podomně 
rozváželi dezinfekci, roznášeli jsme dub-
nové číslo novin do každé schránky a cítili 
přitom všem společnou jednotu, naladění, 
napojení. Věřili jsme, že právě díky tomu-
to vidění a naplňování společného smys-
lu to jednou skončí a covidová krize bude 
vnímána podobně jako aprílový žert. Loni 
touto dobou se ještě zdála aprílová paralela 
„svátku bláznů“ jako cosi případného. Nyní 
se už jeví, že to jen tak neskončí, a možná 
se covid stane trvalou součástí našich živo-
tů, přinejmenším v tom smyslu, že budeme 
muset s nemocí počítat a trvale se chránit. 
Stalo se to mnohokrát v dějinách a vždy se 
s tím lidé naučili žít. Anebo to bude snazší, 
a jak „to“ přišlo, tak „to“ i odejde. Poslední 
podobně globální a ničivá pandemie „špa-
nělské chřipky“ prošla během tří let v ně-
kolika vlnách populací, aby se už nevrátila. 
To je naše současná naděje, navíc máme 
oproti našim předkům větší štěstí, vědec-
ké poznání v podobě vakcinace. Na to my-
slím v těchto dnech, kdy počasí dokonale 
naplňuje svou aprílovou pověst, chvíli vy-
hlížím jaro z otevřeného okna, abych se po 
chvíli ukryl před sněhovou vánicí do tep-
la, protože „je duben a ještě tam budem“. 
Velikonoční svátky jsme prožili podruhé 
on-line, ale při vycházce jsme si mohli dob-
ře všimnout, jak se klube nejen jaro, ale 
i přirozená potřeba lidského druhu, touha 
být s někým, komunikovat, sdílet. Jak se 
i v našem městě objevuje každodenní malé 
pouliční „divadlo“, byť komunikované na 
dálku, distančně, ale i tak dobře čitelnými 
znaky. Mám na mysli estetizaci veřejného 
prostoru, zdobení keřů na náměstí, výtvar-
né výstavy v ulicích, vtipný kvíz o Pečkách 
na plotě vzdělávacího střediska a tak po-
dobně. Když nemůžeme po staru, hledáme 
nové způsoby, komunikujeme, ukazujeme, 
hrajeme (si). A to je pro mne nyní ta nejlep-
ší zpráva o nás: stále to lidské je přítomné 
a projevuje se! Díky vám, vážení a milí přá-
telé.

Aquarius

• Vykoupím staré knižní pozůstalosti, 
sbírky starých pohlednic, poštovních 
známek, fotografií, staré obrazy, rybář-
ské a myslivecké potřeby apod. 731 489 
630

• 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!


