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A přece se učí…

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

Dovolil jsem si použít parafrázi známé-
ho výroku, připisovaného jedné z význam-
ných postav světových dějin (a doufám, že 
naši žáci vědí, o koho se jedná…).

 Ale nechci se teď zabývat Galileovým 
pohledem na Zemi. Chci zůstat pevně na 
zemi. A jsem rád, že mohu konečně tento 
upravený výrok aplikovat i na naši školu 
a české školství obecně. Po dlouhé době, 
kdy jsme se viděli se žáky většinou jenom 
přes skla monitorů či mobilních telefonů, 
se to konečně podařilo!

Opět nám po škole pobíhají žáčci, kteří 
jsou ještě navíc nadšeni z toho, že mohou 
být ve škole. Přiznám se, že za více než 35 
let své pedagogické praxe jsem se nese-
tkal s takovým nadšením, když mohou jít 
žáci do školy. A nejsou to jenom děti, které 
z toho mají radost. Jejich rodiče mají možná 
ještě větší.

Nejdříve nám nastoupili žáci prvního 
stupně, kteří nám rotují (tedy ne že by se 
stále otáčeli, ale střídají se po týdnech ve 
škole se svými spolužáky z ostatních tříd). 
A od května se opět (stejným způsobem) vi-
díme i se 2. stupněm. Hlavně abychom je 
vůbec poznali, když nám za tu dobu řádně 
povyrostli :-).

Ale vážně. Máme teď necelé dva měsíce 
na to, abychom ještě nějakým způsobem, 
pokud možno důstojně, dokončil tento div-
ný školní rok. Budeme se snažit dělat ma-
ximum, i když některé věci jako testování 
a roušky nám to trochu znepříjemňují. Ale 
co se dá dělat. Hlavně, že můžeme být ve 
škole.

Asi se nebudeme snažit ve zbývajícím 
čase dohnat úplně všechno, co jsme nestih-
li. Zaměříme se spíše jen na to podstatné, 
co budou žáci do budoucna potřebovat. 
A také se pokusíme oživit pracovní návyky 
žáků a vztahy ve třídách. Pro někoho bude 
možná problém vstát včas a nejít do školy 
v pyžamu.

Přesto všechno věřím, že je dobře, že 
můžeme pracovat alespoň tímto způsobem. 
A věřím i tomu, že nejen škola, ale i celá 
doba se vrátí zase k normálnímu životu, 
kdy si budeme moci říci: „A pořád se učí…“.

Luboš Zajíc

Emily Bennett (7 let)
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Noc kostelů 
28. 5. 2021

Zahrada osvícená množstvím mihota-
jících plamínků. Taková bude letošní Noc 
kostelů v Pečkách. Oslava světla v temno-
tě. Vzpomínka na ty, kterým předešlý rok 
předčasně zhaslo jejich světlo. Naděje, že 
i tma a vše, co se v ní děje, neuniká Boží 
moci. Vejděte do ZAHRADY SVĚTLA 
u evangelického kostela Mistra Jana Husa, 
Husovo nám. 480.

Otevřeno 17.00 – 21.30
Program: 
17.00 výroba hmyzích domečků s dětmi
18.00 komentovaná prohlídka kostela 
          s průvodcem
19.30 komentovaná prohlídka kostela 
          s průvodcem
20:30 čtení poezie - přijďte přečíst svého
          oblíbeného autora či báseň

Srdečně zveme, otevřeno bude pro vás.
ČCE v Pečkách

Pečovatelská služba 
ve třetí vlně covidu

Troufám si tvrdit, že jako mně, tak všem 
čtenářům se ulevilo, že epidemie covidu 
pomalu odchází a snad se budeme opět vra-
cet do normálu…

Čtenářům Pečeckých novin bych zde 
ráda popsala, jak jsme třetí vlnu prožívali 
v Pečovatelské službě my. 

Přešly Vánoce a vše se zdálo být ještě 
dobré, ale varovné zprávy už zaznívaly 
a stále pro naše pracovníky platila povin-
nost každotýdenního antigenního testo-
vání. I díky tomuto testování se podařilo 
krátce před koncem roku odhalit nákazu 
v pracovním týmu, načež pár dní na to 
onemocněly dvě další pracovnice. To již 
události nabraly rychlý spád a 6. ledna roz-
hodla Krajská hygienická stanice se sídlem 
v Kolíně o karanténě celé DPS a povinném 
testování všech obyvatel. Nákaza Covidem 
19 se naštěstí prokázala pouze u čtyř osob, 
většinou bez příznaků. Díky pomoci rodin 
našich klientů a nasazení pečovatelek se 
podařilo situaci zdárně ustát a další nákaza 
se v zařízení, ani v pracovním týmu, od té 
doby neprokázala. 

Na konci ledna měly možnost  dát se 
očkovat naše pečovatelky a brzy na to přišla 
nabídka také pro obyvatele DPS a pečova-
telské služby. Mobilní očkovací tým přijel 

do DPS očkovat 15. a 25. 2. 2021 a druhou 
očkovací dávku obdrží dotyčné osoby v prv-
ní polovině května. I za tuto nabídku patří 
velký dík zástupcům Středočeského kraje, 
kteří apelovali o zařazení klientů pečova-
telských služeb a obyvatel DPS do seznamu 
osob určených k přednostními očkování. 
Poděkování patří i zástupcům nemocnice 
Kolín, zejména panu primáři MUDr. Hof-
fmannovi a koordinátorce očkování paní 
Matušinové za skvělou spolupráci.

V nejbližších dnech se snad také koneč-
ně dočkáme mobilních očkovacích týmů 
v domácnostech našich imobilních klientů, 
kteří nemohli dojet na očkování k nám do 
DPS. Chtěla bych se na tomto místě zastat 
našich praktických lékařů, kteří chtějí svo-
je pacienty očkovat, ale z důvodu, že vakcí-
ny nemají, očkovat nemohou.  

I v naší organizaci jsme se setkali s úmr-
tími a hospitalizacemi z důvodu onemoc-
nění covidem, někteří čtenáři možná tak-
to ztratili blízkou osobu nebo se potýkají 
s vážnými důsledky po onemocnění. Po-
kud potřebujete pomoc se zajištěním péče 
o blízkého člověka, nabízí naše organizace 
pomocnou ruku. Jsme tu pro vás každý den 
od rána do večera a veškerou péči přizpůso-
bujeme individuálním potřebám. 

Petra Čermáková, ředitelka

Dům s pečovatelskou službou 
(DPS) není domov pro seniory?

Již nějaký čas se potýkáme s mylnou 
představou některých spoluobčanů, jaké 
služby v DPS (Dům s pečovatelskou služ-
bou) poskytujeme a co vlastně je DPS 
v Pečkách.

Především Dům s pečovatelskou služ-
bou (dále jen DPS) není domov pro senio-
ry. Domov pro seniory je pobytová sociální 
služba, která zajišťuje nepřetržitou péči 
o seniory, kteří to z důvodu svého věku 
a zdravotního stavu potřebují. Domov pro 
seniory zahrnuje jak péči sociální, tak zdra-
votní. Oproti tomu DPS je nájemní bydle-
ní města Pečky pro seniory. Senioři, kteří 
bydlí u nás v DPS, mají od města pronajaté 
byty (1+kk, 2+kk), budova je bezbariérová, 
a tudíž pro bydlení seniorů vhodná. Naše 
organizace – Pečovatelská služba města 
Pečky v budově pouze sídlí, budovu ne-

spravujeme, ani nerozhodujeme o umístění 
žadatelů do bytů.  V případě potřeby někte-
rých z nájemníků, poskytujeme pečovatel-
skou službu dle domluvy v domácnostech 
těchto osob (každý den od 7 do 20:30 h) nebo 
v našem zázemí – středisku osobní hygieny 
(koupel ve speciální vaně se zvedákem). Na 
tomto místě bych chtěla uvést, že ne všich-
ni obyvatelé DPS jsou klienti pečovatelské 
služby, aktuálně ze zde bydlících 42 osob, 
je našimi klienty 9 z nich. O zbylých 39 kli-
entů pečujeme jinde v bytech a rodinných 
domech v Pečkách, tak i v dalších okolních 
obcích. Jak naši klienti (pečovatelské služ-
by), tak další osoby, které v DPS bydlí, mají 
ale dále možnost od naší organizace využít 
našich doplňkových služeb – pedikúru, ma-
sáže, úklidy a senior dopravu. 

Mgr. Petra Čermáková, ředitelka

Přípravné práce 
na rekonstrukci 

nádraží v Pečkách
12. 4. 2021 se uskutečnilo další jednání 

s projektantem rekonstrukce nádraží a ko-
lejišť v Pečkách. Do stavby byly zapracová-
ny připomínky města a nyní jsme řešili de-
taily jednotlivých částí stavby a koordinaci 
s dalšími projekty a záměry města.

Vlastní projekt obsahuje kompletní 
výstavbu nových nástupišť, vybudování 
podchodu pod celým kolejištěm včetně vy-
ústění do ulice Petra Bezruče. Na každé ná-
stupiště povede bezbariérový výtah. Počítá 
se s kompletní opravou nádražní budovy 
a nově i s rozšířením městem vybudované-
ho parkoviště P+R i na pozemky Českých 
drah s navýšením kapacity o 35 parkova-
cích míst.

Připomínky města, aby došlo k vybudo-
vání kolostavů a několika parkovacích míst 
pro hendikepované řidiče i na jižní straně 
města (v dnešním prostoru za protihluko-
vou zdí u stánku), by měly být zapracovány. 

Dále se snažíme o zařazení stávajícího 
podchodu na Tř. 5. května do rekonstru-
ovaných částí. Rádi bychom, aby došlo ke 
změně současné rampy, výměně zábradlí za 
užší a průhledné. Také usilujeme o rozšíře-
ní mezipodesty. To by mělo vést ke snazší-
mu průjezdu vozíčkářů.

Připomínkovali jsme i současnou roz-
padající se protihlukovou stěnu do ulice            
P. Bezruče.

K velké změně dojde ve Chvalovicích 
v ulici Ke Dráze. Původní záměr (zrušit sou-
časný přejezd přes koleje od Chvalovic ke 
hřbitovu bez náhrady) se podařilo změnit 
na vybudování podjezdu pod dráhou, ten 
bude mít parametry pro průjezd sanitky.

Projektová dokumentace ještě projde fá-
zemi připomínkování. Nyní je v rozpraco-
vaném stavu k posouzení na Ministerstvu 
dopravy ČR.

Předpokládaná hodnota celá rekon-
strukce je 2,8 miliardy korun a termín re-
alizace rekonstrukce je plánován na roky 
2023-2025.

Situační nákres navrhovaného stavu je 
k vidění na webu města.  

Tomáš Vodička, radní města
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USNESENÍ
z 2. zasedání Zastupitelstva města Pečky konané dne 21. 04. 2021

Zastupitelstvo města přijímá toto usnesení:
I. Zastupitelstvo města konstatuje, že je podle § 87 Zákona o obcích č. 128/2000 Sb., 

k platnému usnesení zastupitelstva města, rozhodnutí nebo volbě třeba souhlasu nadpolo-
viční většiny všech členů zastupitelstva města. 

Zastupitelstvo je schopno se usnášet vzhledem k přítomnosti 15 členů Zastupitelstva 
města Pečky.

Podle jednacího řádu bylo zasedání řádně svoláno a vyhlášeno.
II. Zastupitelstvo města bere na vědomí:
• kontrolu plnění úkolů předloženou tajemnicí MěÚ;
• plnění rozpočtu ke dni 28. 2. 2021;
• informaci starostky města o aktuální situaci ve městě;
• informaci o provedeném auditu města Pečky i Dobrovolného svazku obcí Pečecký  

 region – nebyly zjištěny chyby ani nedostatky;
• informaci o zřízení šatníku pro potřebné a službách potravinové banky;
• zprávu 1. místostarostky o probíhajících investičních akcích ve městě;
• informaci o bezúplatném převodu vozidla VW Transporter mezi městem Pečky   
 a Hasičským záchr. sborem hl. města Prahy pro využití Městské policie Pečky;
• informaci o pokračující regionální spolupráci města Pečky s obcemi Nymburk, 
 Poděbrady, Český Brod, Poříčany II a Radim v oblasti odpadového hospodářství 
 s cílem vytvořit společnou právnickou osobu, která zajistí svým členům silnou 
 vyjednávací pozici na trhu s odpady a bude odborným poradcem v oblasti legislativy 
 a osvěty;
• vydané kladné rozhodnutí Státního fondu životního prostředí ČR  ve věci přidělení 
 dotace na zafinancování PD na vybudování úpravny vody v Pečkách, dotace je  

 schválena ve výši 679.500,- Kč;
• představení strážníka Městské policie Pečky p. Oty Poidingera;
• přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu včasné 
 přípravy projektů EU 20211 a NIP a uzavření veřejnoprávní smlouvy 
 o poskytnutí dotace k projektům:
 • PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE „Revitalizace Mlýnského náhonu v Pečkách“;
 • PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE „Dobudování stezky pro pěší a cyklisty v ul.  

  Milčická ve Velkých Chvalovicích“;
 • AUDIT BEZPEČNOSTI „Dobudování stezky pro pěší a cyklisty v ul. Milčická ve 
  Velkých Chvalovicích“;
 • PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE „Hospodaření s dešťovou vodou - Město Pečky 
  - 2. etapa“.  
III. Zastupitelstvo města schvaluje:
a) Změnu Jednacího řádu ZM - § 5 odst. 3.  
b) Rozpočtové opatření č. 2/2021.       
c) Poskytnutí dotace pečeckým oddílům na rok 2021 a uzavření veřejnoprávní smlou-
 vy na základě doporučení sportovní komise. Jedná se o částky vyšší 50.000,- Kč.
   TJ Spartak Pečky, z.s., IČ 618 83 751 185.000,- Kč
  TJ Sokol Pečky z.s. , IČ 006 64 171 450.000,- Kč
  AFK Pečky z.s.,  IČ  629 94 417 350.000,- Kč
  Zimní turisti Pečky z.s., IČ  042 61 429 75.000,- Kč
  Oddíl vodní turistiky Pečky z.s.,   IČ  266 03 331.                    
d) Rozšíření předmětu veřejné zakázky výběrového řízení na zpracování projektové  

 dokumentace o zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby, 
 vč. výkazu výměr, předpokládaného rozpočtu a výkon autorského dozoru k akci 
 „Revitalizace Mlýnského náhonu v Pečkách“. 
e) Podání žádosti o dotaci z programu Ministerstva obrany ČR 107290 Zachování 
 a obnova historických hodnot I a investičního záměru k realizaci akce „Obnova 
 válečných hrobů a památník v Pečkách a Velkých Chvalovicích“.   
f) Bezúplatný převod pozemků č.parc.  2265/180 (3.442 m2-orná půda) v obci a k.ú. 
 Pečky, lokalita Pečky, sever od SPÚ se sídlem v Praze 3, Husinecká 1024/11a.
g) Vyhlášení VŘ na zpracování PD v podrobnosti pro provádění stavby s výkazem 
 výměr, vč. inženýrské činnosti k akci: Hospodaření s dešťovou vodou – Město Pečky 
 – 2. etapa  a uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem.

Alena Švejnohová, starostka města; Iveta Minaříková, 1. místostarostka města;
Blanka Kozáková, 2. místostarostka města

Z dubnových 
jednání Rady 

města
RM schválila:
• Smlouvu o nájmu pozemků - Zásilkovna 

s.r.o., č. parc. 2007/2 (sídliště) a č. parc. 
47/2 (Velké Chvalovice).

• Využití investičního fondu na dofinan-
cování nákupu automobilu v max. výši 
20.000,- Kč pro Pečovatelskou službu 
města Pečky.

• Souhlasí s výsledkem výběrového řízení 
na zakázku “Rozšíření odděleného sbě-
ru využitelných odpadů na území města 
Pečky.

• Souhlasí s objednávkou PD pro dokonče-
ní rekonstrukce rabat pod lipami v ulici 
J. A. Komenského a u nádraží.

• RM ukládá vedoucímu stavebního odbo-
ru zajistit zpracování přehledové studie 
pro zjednosměrnění Masarykova náměs-
tí (obou částí), která bude v souladu s po-
žadavky IZS.

• Poskytnutí dotace na činnost Domácího 
hospice Nablízku, z.ú.

• Poskytnutí dotace na činnost Prostor 
plus, o.p.s.

• Vyhlášení výběrového řízení “Obnova ze-
leně na Pečecku” uveřejněním na profilu 
zadavatele v souladu s návrhem výzvy 
k podání nabídek a zadávací dokumen-
tace.

• Cenovou nabídku na uzavření dodatku 
č.2 ke smlouvě Projektová dokumenta-
ce Revitalizace centrálního městského 
parku v Pečkách sever - 2. etapa, který 
se týká úpravy dokumentace na dvě fáze.

• Uzavření Smlouvy o bezúplatném pře-
vodu majetku mezi městem Pečky a Ha-
sičským záchranným sborem hlavního 
města Prahy. Předmětem smlouvy je 
bezúplatný převod vozidla do užívání 
a vlastnictví města.

• Uzavření “Smlouvy o poskytování pra-
cí a služeb” v rámci regionálního řešení 
odpadového hos-podaření formou spolu-
práce, mezi zakládajícími členy družstva 
městy Pečky, Poděbrady, Nymburk, Čes-
ký Brod, Poříčany a obcí Radim na straně 
jedné a RNDr. Martinou Vrbovou, Ph.D. 
na straně druhé. 

• Přerušení provozu Mateřské školy MA-
ŠINKA Pečky od 26. 7. do 31. 8. 2021 z dů-
vodu čerpání řádné dovolené zaměstnan-
ci školy.

• Uzavření smlouvy mezi městem Pečky 
a Státním fondem životního prostředí 
České republiky o poskytnutí podpory na 
akci “PP Úprava vody Pečky, zdroj Tatce.

RM doporučuje ke schválení ZM
• Uzavření “Smlouvy o zřízení služebosti 

inženýrské sítě mezi smluvními strana-
mi KSÚS a Městem Pečky ve Velkých 
Chvalovicích.

• Uzavření “Smlouvy o zřízení věcného 
břemene” mezi smluvními stranami Čes-
ké dráhy, a.s. a Městem Pečky - stavba 
“Pečky - spojovací chodník parkovací 
terminál”.

Blanka Kozáková

Podzimní výsadba 2021
Stejně jako v předchozích letech plá-

nujeme na podzim vysadit další stromy 
v katastru Peček. Letošním cílem je osá-
zet stromky zbývající úsek silnice na Kos-
telní Lhotu. Před pár lety vysadilo KSUS 
první část stromků v úseku od dálničního 
nadjezdu. V loňském roce jsme na tuto vý-
sadbu navázali a pokračovali dále směrem 
k Pečkám. Máme již zajištěn souhlas města 
a Krajské správy silnic – majitelů pozemků 
podél silnice. Společně se Sázíme stromy se 
snažíme zajistit financování výsadby. Věří-
me, že se to podaří, protože prvního sponzo-
ra již máme přislíbeného.

Stejně jako v předchozích letech chceme 
vysazovat ovocné stromky. Sázet plánuje-
me třešně, švestky, hrušně, jabloně a oře-
šáky. Do zvoleného úseku by se mělo vejít 

sto stromků. Není to málo, ale věříme, že 
se najde dostatek ochotných lidí, kteří nám 
s výsadbou pomohou. Podobně jako v před-
chozích letech, každý, kdo se chce zapojit do 
projektu, si může stromky na webu vybrat 
a zarezervovat. A samozřejmě nejdůležitěj-
ší je pak v listopadu dorazit a vybraný stro-
mek si zasadit.

Stejně jako při loňské výsadbě vybíráme 
200,- Kč jako příspěvek k tomuto projektu.  
Peníze použijeme na zálivku stromků vy-
sazených na krajské pozemky. Do projektu 
je možné se zapojit na: http://pecky.jan.tax/
alej2021podzim
Web je v provozu a stromy 
si již můžete adoptovat.
Tomáš Vodička, Jan Tax, Ladislav Zindr
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Čarodějnice
Ve čtvrtek 29. 4. jsme měli ve škole ča-

rodějnický den. Tematicky zaměřené vě-
domostní a pohybové soutěže a úkoly se 
prolínaly celým dnem. Žáci pracovali spo-
lečně v týmech. V závěru dne jsme vyhod-
notili nelepší masky a nejšikovnější tým. 
Nakonec jsme si společně opekli špekáčky. 
Dodržování hygienických zásad v průběhu 
celého dne bylo samozřejmostí.

Jaroslava Heroldová 
Pozn. Děkujeme panu Klimešovi a firmě 

PK ham spol. s r. o., za poskytnutí sponzor-
ského daru (špekáčků) pro žáky naší školy. 
Všem žákům moc chutnaly a radost z celé-
ho dne opékání špekáčků jen dovršilo.

Distanční výuka s předškoláky v naší „MAŠINCE“
Světová pandemie koronaviru COVID - 

19 je v posledních několika měsících stále 
skloňovaným tématem ve všech oblastech. 
I v naší školce se její vliv projevil, a to ne 
málo. 

Od začátku roku 2021 se karantény vy-
hlášené Krajskou hygienickou stanicí Stře-
dočeského kraje střídaly v jednotlivých tří-
dách málem každý druhý týden. Týkaly se 
vždy také učitelek a dalších zaměstnanců, 
kteří přišli s dětmi do kontaktu. Situace vy-
vrcholila na konci února, kdy byli do karan-
tény odesláni všichni zaměstnanci školní 
kuchyně. V tu chvíli nebylo možné zajistit 
provoz školní kuchyně, a proto byla naše 
mateřská škola na týden uzavřena zřizova-
telem, abychom měli čas připravit náhrad-
ní plán, jak zajistit stravu pro naše děti. Vše 
bylo během týdne promyšleno, připraveno, 
domluveno. Epidemiologická situace se 
ale rapidně zhoršila v celé České republice 
a všechna školská zařízení, včetně školky 
MAŠINKY, byla uzavřena z nařízení Vlády 
ČR, a to od 1. 3. 2021. 

Od této doby sice děti zůstaly doma, ale 
školka tu pro ně byla stále, i když ne v kla-
sické prezenční formě. Vzdělávali jsme 
naše předškoláky na dálku - distančně. Ne-
zvolili jsme úmyslně přímou online výuku, 
kterou se vzdělávají školáci ze základních 
škol, protože by nebylo v drtivé většině ro-
din možné zajistit vzdělávání online školá-
kům i předškolákům současně. A také, po-
kud jsme mohli, našimi úkoly jsme odklá-
něli děti od počítačů, kterých se jistě ještě 
v budoucnosti nabaží.

A jak taková distanční výuka u nás 
v Mateřské škole MAŠINKA Pečky probí-
hala? Paní učitelky pracovaly ve svých tří-
dách na úkolech, ve kterých se i nadále dr-
žely školního vzdělávacího programu, pod-
le kterého by bývalo probíhalo vzdělávání 
ve školce osobně. Úkoly, které vymýšlely, 
navazovaly na třídní vzdělávací programy 
a i na dálku jejich splněním děti dosaho-
valy stanovených vzdělávacích cílů. Úkoly 
byly dětem zadávány vždy každé dopoledne 
prostřednictvím našich webových stránek 
v sekcích jednotlivých tříd. Na každý den 
bylo nachystáno více drobnějších činností, 
jejich splnění nebylo omezeno pouze jed-
ním dnem, aby na děti nebyl kladen příliš 
velký tlak. Plnění úkolů si mohly s rodiči 
organizovat časově samy, ale jedinou pod-
mínkou bylo reagovat na úkoly do konce 
daného týdne. Možností komunikace bylo 
díky pružnosti našich učitelek několik, 
a to: telefonem, emailem, prostřednictvím 
SMS zpráv či prostřednictvím jiných ko-
munikačních kanálů (např. WhatsApp). Po-
sílali jsme si online pozdravy, fotky, videa, 
s někým jsme si povídali při videohovo-
rech. Většina dětí byla s učitelkami v den-
ním kontaktu. Úkoly jednotlivých tříd byly 
různorodé, ale jedno měly společné: byly 
vedeny požadavkem paní ředitelky, aby to 
nebyly úkoly statické, založené jen na tis-
ku a vyplňování pracovních listů, které si 
v dnešní době může obstarat kdekoliv i ro-
dič sám). 

A tak se prostřednictvím úkolů napří-
klad děti podívaly k rybníku, poznaly tento 
ekosystém a jeho živočichy, rozvíjely úctu 
k životu ve všech jeho formách, zjistily, že 
se rybník jmenuje Benešák, a tak se sezná-
mily s místem a prostředím, ve kterém žijí 
a vytvářely si pozitivní vztah k němu. 

Naučily se správně třídit odpad, poznaly 
jednotlivá sběrná místa odpadu, a že člověk 
svým chováním ovlivňuje přírodu. Pocho-

pily, že změny způsobené lidskou činností 
mohou prostředí chránit a zlepšovat, ale 
také poškozovat a ničit. 

Společně díky úkolům strávily chvilky 
čtením pohádky s maminkou nebo tatín-
kem, povídaly si s nimi o příbězích, zamýš-
lely se nad etickým obsahem, odpovídaly 
na otázky, které s vyslechnutou pohádkou 
souvisely, a tak se naučily pracovat se zjiš-
těnými informacemi.

Osvojily si elementární poznatky o zna-
kových systémech a jejich funkci (abeceda, 
čísla), když opisovaly názvy měsíce bře-
zen nebo počítaly a zapisovaly počet rybek 
v rybníku. 

Na začátku dubna oslavily společně se 
školkou na dálku Velikonoce, poznaly růz-
né zvyklosti a tradice a prostřednictvím 
nich se seznamovaly se světem lidí, kultury 
a umění. 

12. 4. 2021 se konečně mohly alespoň 
předškoláci (a děti rodičů pracujících v IZS) 
vydat do školky osobně, ranní testování 
společně s rodiči zvládaly skvěle, a tak si za 
to samozřejmě zasloužily odměnu! Ze zla-
té čokoládové medaile měly velkou radost 
a cítily se jako opravdoví vítězové.

Děláme vše pro to, abychom dětem dlou-
hou nedobrovolnou absenci ve školce vyna-
hradili, a tak se můžete podívat na fotogra-
fie z našich školkových „čarodějnic“. Pro 
děti byla nachystána čarodějnická stano-
viště na velké zahradě školy, aby si pěkně 
den užily. K obědu jsme měli hamburgery, 
ale ne jen tak ledajaké! Bulky, do kterých 
byl hamburger vložen, byly sezamové. Ná-
zev sice zavádí k domněnce, že se jednalo 
o nezdravé jídlo, ale to v naší školní kuchy-
ni nenajdete. Naše hlavní kuchařka dbá na 
vyváženou stravu pro děti, proto kuchařky 
samy umlely maso přímo z libové hovězí ir-
ské kýty. 

V poslední dubnový den, kdy tento člá-
nek vznikl, je ohlášen návrat všech dětí do 
školky. Od 12. dubna máme ve třídách jen 
předškoláky, dětí smí být max. 15 ve sku-
pině. Pro individuální přístup k dětem je 
to ideální počet, ale přece jen… Plná třída 
štěbetajících dětí, které jsou nadšené do 
činností, které pro ně vymyslíme, je pocit 
k nezaplacení. 

Květa Bubeníčková
zástupkyně ředitelky školy

Den Země
Dne 22. 4. 2021 jsme si v naší škole při-

pomněli Den Země. Děti  ze všech tříd 
uplatnily své poznatky o naší planetě jako 
o součásti sluneční soustavy. Shlédly vi-
deo, na kterém je Země krásnou ,,modrou 
planetou“, plnou lidí, živočichů a rostlin. 
V souvislosti s tím si uvědomily, že je ne-
zbytné planetu chránit: šetřit energie, na-
kládat správně s odpady, neničit přírodní 
prostředí. Také se dozvěděly, že tento rok je 
ochranáři přírody, vyhlášen Rokem vážky. 

K výše uvedeným tématům si děti vy-
tvořily  obrázky – malovaly a dotvářely šne-
čí ulity, vybarvovaly květiny, vystřihávaly 
a nechávaly je ve vodě rozkvést, obtiská-
valy dlaně na připravený podklad – Zemi 
a kolem ní nalepovaly vybarvené a vystří-
hané vážky. Starší děti  si zopakovaly zís-
kané informace formou kvízu, některé děti  
třídily odpad na pracovním listu. Všechny 
děti se velmi snažily a obdržely sladkou od-
měnu.

Dagmar Ječmenová
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Naučná procházka Pečkami
V rámci vlastivědy, dějepisu a přírodo-

pisu jsme se společně vypravili na vycház-
ku Pečkami, zaměřenou na historicky vý-
znamné budovy Peček a přírodní zajíma-
vosti v okolí.

Hned první zastávkou byla budova hlav-
ní základní školy a hned vedle navazující 
kostel sv. Václava. Všímali jsme si rozdílu 
stavby mezi podobou v minulosti a v sou-
časnosti (dle dobových fotek). Poté jsme se 
přesunuli k pomníku se sochou T. G. Masa-
ryka, kde jsme si přečetli jména obětí první 
i druhé světové války, připomněli jsme si 
data obou válek, a také kdo byl T. G. M.

Dalším důležitým bodem byla radnice. 
Povídali jsme si, jaké služby občanům na-
bízí, kdo tam sídlí, a také co představují 
vlajky vlající na úřadě.

Poslední významnou zastávku tvořil 
evangelický kostel Mistra Jana Husa. Žáci 
si zopakovali, kdo byl Mistr Jan Hus (jeho 
socha se nachází hned vedle kostela). Po-
dařilo se nám spojit s manželkou místní-
ho faráře, která nám ochotně přišla kostel 
otevřít a ukázat, jak vypadá uvnitř. Velmi 

zajímavý je jeho interiér se svými kubistic-
kými prvky, překvapuje svou jednoduchos-
tí a strohostí ve výzdobě.

Po prohlídce kostela jsme se vydali 
k rybníku „Benešák“. Obešli jsme ho, po-
psali jsme ekosystém rybníka, jeho živoči-
chy a rostliny.

Poté jsme pracovali s buzolou, naučili 
jsme se, jak s ní zacházet a ukázali jsme 
si světové strany. Společnými silami jsme 
pak vypracovali pracovní listy týkající se 
přírody, světových stran a historických bu-
dov ve městě.

Počasí nám přálo, svítilo sluníčko 
a i přes nutnost nošení roušky ve skupině 
jsme se všichni vrátili do školy v dobré ná-
ladě. 

Jak je vidno, v Pečkách a okolí máme 
stále co objevovat. Zdaleka jsme nestihli 
všechny důležité zastávky, které stojí za to 
vidět, a o kterých bychom se měli přinej-
menším alespoň zmínit.

Za celý kolektiv ZŠ Pečky, p. o.
Martina Kristlová

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 a 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 
‐ o přijetí dítěte do Přípravné třídy rozhoduje ředitelka  školy  
‐ kontakt: Mgr. J. Heroldová (ředitelka školy), tel. 321 785 090, 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 

Zápis žáků do přípravné třídy pro školní rok 2021/2022 je možné provádět ještě i v průběhu měsíce května. 

Život s technikou
V dnešním světě je pro nás technika 

samozřejmostí. Dříve tomu tak ale nebylo. 
Lidé nemohli využívat elektřinu, počíta-
če, ani sledovat televizi. Hledali informa-
ce převážně v knihách. Naprosto běžně se 
učili od sebe navzájem. Děti běhaly venku 
každý den do večera, doma zůstávaly jen 
málo.

Mobilní telefon dříve sloužil pouze k te-
lefonování, ale postupem času a vznikem 
internetu je využíván jako důležitý pomoc-
ník v práci i ve škole. Nesmíme zapomenout 
na posílání zpráv, fotografování, sledování 
předpovědi počasí a řadu dalších funkcí.

Počítač zpočátku také nenabízel mnoho 
možností. Sloužil spíše k programování, ale 
už to byl velký posun ve vědě. V průběhu 
času bylo možné připojit počítač k interne-
tu, hledat informace a stahovat obrázky, 
které využíváme například v prezentacích. 
Dnes je počítač běžná a dostupná věc, která 
nám pomáhá v každodenním životě.

Na sociálních sítích si můžeme psát s ka-
marády, posílat obrázky a být v kontaktu 
i s těmi, kteří jsou třeba na druhé straně 
zeměkoule. V tomto prostředí však existují 
lidé toužící získat naše osobní údaje, popří-
padě nám nějak ublížit. Ohroženy mohou 
být zejména mladší děti, které ještě nejsou 
schopny situaci posoudit. Pro ně mohou být 
sociální sítě opravdu nebezpečné!

Technika je skvělá věc, když je správně 
používána. Díky ní jsme teď měli možnost 
učit se doma bez jakéhokoliv zdravotní-
ho ohrožení. Občas je až udivující, kam se 
technický rozvoj za několik let posunul. 
Přijde mi však smutné, že v dnešní době se 
lidé nedokážou bavit bez neustálého sledo-
vání mobilního telefonu. Opravdu mě ale 
zajímá, jaký pokrok technika udělá za další 
roky.

Šimon Tefr, IX. A
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“Nechtěl bych být jako Robinson a osaměle cosi sepisovat”
… říká nový pečecký kronikář Libor Vodička

Jak  jste  se  dostal  k  práci  kronikáře 
v Pečkách?

Dotaz od členů rady města, jestli bych 
neměl zájem se toho ujmout, přišel loni ně-
kdy v létě a musím říci, že jsem s odpovědí 
neváhal. K takové práci mám totiž osobní 
vztah nejen proto, že jsem profesí historik 
a muzejník, byť se moje odbornost týká di-
vadla, ale také proto, že vlastně od dětství 
stále něco sepisuju a dokumentuju, již ve 
dvaceti jsem stál u zrodu prvního naklada-
telského časopisu u nás, profesně jsem po-
depsaný pod řadou knih. Zkrátka okamžitě 
mi přišlo, že bych mohl být k takové službě 
tím správným člověkem… Ale hlavně jsem 
věděl, že mne to bude bavit a osobně napl-
ňovat!
K  tomu  je  nutno  dodat,  že  jsme  Vás 

oslovili na základě naší redakční spolu-
práce při tvorbě Pečeckých novin…

Ano, a to byl další důvod, proč jsem vlast-
ně neváhal. Dělat pravidelně ty noviny, 
dobře doplňuje práci kronikáře (a naopak), 
nejde o totéž, ale prolíná a skládá se to… 
Jaká byla vlastně Vaše motivace, když 

jste nám na začátku roku 2019 nabídl své 
služby redaktora? Co  jste  si  od  toho  sli-
boval?

Asi to bude znít v dnešní době divně, ale 
sliboval jsem si od toho jenom jediné: že 
se tím budu v Pečkách třeba dřív cítit jako 
doma. :-) Abyste mi rozuměli, přistěhoval 
jsem se sem na podzim 2017, byl jsem sám 
a nikoho tu neznal. Město, respektive byt, 
jsem si vybral hned po první návštěvě, na 
rozhodnutí jsem měl pár desítek minut, ale 
už jen z cesty od nádraží na sídliště jsem 
pochopil, že čisté a upravené poklidné měs-
tečko na dráze blízko Prahy, kam denně 
jezdím do Národního muzea, odpovídá mé 
představě o budoucím životě. Nebudu čte-
náře zatěžovat podrobnostmi a skočím dál 
k té motivaci dělat noviny… Nejen z profes-
ních důvodů jsem v životě už vystřídal více 
adres, nedávno jsem to počítal a stěhoval 
jsem se desetkrát, někde jsem žil jen pár 
let, jinde celá desetiletí, ale vždy jsem to 
místo bral jako svůj domov a záleželo mi na 
něm, k tomu patřila i jakási občanská anga-
žovanost, souvisí to jistě s mojí výchovou, 
s tím, že jsem prožil listopad 89 jako vy-
sokoškolský student, prostě být aktivním 
občanem mi přijde správné a normální, 
proto jsem také nabídl své služby v tom, co 
celkem umím, a nic jsem od toho nečekal 
jiného, než právě to, že budu nějak platným 
– a budu se tu cítit dřív jako doma, znát víc 
lidi, lépe prostředí, jeho problémy… A tře-
ba budu mít dobrý pocit z toho, že to mohu 

nějak ovlivnit i podle svých představ a hod-
not… 
Nevnímáte  jako  handicap,  že  žijete 

v Pečkách tak krátký čas? Zařadil byste 
sám sebe mezi pečecké patrioty?

Jakýmsi handicapem může být jistě to, 
že ještě stále se neznám s dostatečným po-
čtem lidí, abych mohl říct „znám své lidi“, 
a pochopitelně stále je co objevovat i v mís-
topisu. Leč, co se může jevit jako handicap 
je z jiného úhlu i výhoda: nejsem nikomu 
nic dlužen, nějak osobně někomu zavázán, 
mohu tedy psát o současnosti s dostatečnou 
mírou objektivity. Na jedné straně mám 
zatím dostatečný odstup a přitom ale roz-
hodně netrpím provozní slepotou. Co stojí 
za povšimnutí, to vidím, na rozdíl od těch, 
kdo nevšímavě chodí kolem třeba roky. 
Patriotem se člověk nerodí, ale stává svou 
životní náplní. Nikdy jsem o sobě neříkal 
„jsem patriot“. Někdo se cítí být patriotem, 
ale neudělá pro svou obec či vlast nic. Není 
to tedy mým cílem, svůj domov jsem si tu 
už vybudoval a to jsem chtěl. K dobrému 
pocitu pak přidává, když cítím, že jsem při-
jímán. A chci obci přispět něčím dobrým za 
sebe. Uvidíme časem, jestli se to podaří.  
Vraťme se k našemu tématu, jak často 

zapisujete do kroniky?
Zápisy dělám nárazově, nejdřív nane-

čisto, koncepty kapitol i poznámky k nim, 
které pak po čase přepisuju, ale tady je 
třeba v té souvislosti říct, že myslet na kro-
niku a věnovat se jí, je nutné skoro denně. 
Na školení, které mi město zaplatilo a jsem 
tomu moc rád, nám to ostatně také zdůraz-
ňovali, že je výhodné to dělat po chvilkách, 
ale stále. Dokonce nám kladli na srdce, aby-
chom ve smlouvě lpěli na číselném vyjád-
ření minimálně 300 hodin práce, neboť to 
tak asi nakonec i bude. Jde o to dokumen-
tovat události, činnost samosprávy a míst-
ní státní správy, ale také třeba počasí, ar-
chivovat zprávy z médií, ale i ze sociálních 
sítí, sledovat rozpravu, témata… Činnost 
spolků, kulturních, školských a sociálních 
organizací, městské knihovny, včetně je-
jích doprovodných akcí, ale také třeba sta-
tistiku čtenářského chování… Na druhé 
straně zemědělství v dané lokalitě, hospo-
dářskou činnost podnikatelů, obchodníků, 
pohyb cen základních potravin a komodit 
či služeb, místní reklamu a marketingové 
akce, prostě vše, co se ve městě děje, čím 
lidé v daném čase žijí a co je zajímá. Patří 
k tomu v neposlední řadě i černá kronika. 
Je proto nutné chodit s otevřenýma očima, 
myslet na to, sledovat, vyhledávat, ptát se, 
zajímat… Být u toho, pokud možno.   
Máte  způsob,  jak  nezapomenout  do 

kroniky zaznamenat podstatné?
To se uvidí, zatím se to učím a nechá-

vám si také dost radit kronikářským spol-
kem, jehož jsem se stal členem. Zkušenosti 
jiných jsou k nezaplacení! Vodítkem je mi 
též moje profese. Jako historik jsem se na-
učil dívat na současnost s jistým odstupem. 
Samozřejmě nemohu zaznamenat všechno, 
u všeho být a všemu rozumět tak, abych 
bezprostředně dokázal vybrat, co je oprav-
du to podstatné. Ostatně i v Národním 
muzeu máme svůj program „dokumenta-
ce současnosti“ a nenecháváme věci, až se 
definitivně promění v minulost, notabene 
dávnou. Vybíráme, „sondujeme“. Navíc jsou 
mi osobně blízké tzv. soudobé dějiny, ačko-
liv se čím dál raději pouštím hlouběji, stále 
se považuji především za odborníka v pro-

blematice 20. století… 
Co všechno by měly obsahovat zázna-

my v kronice?
Kronikářství má dlouhou tradici a je 

také legislativně ošetřeno, podoba, struk-
tura i obsah kroniky jsou sice obecně, ale 
celkem závazně dané, navíc je kronika sou-
částí tzv. spisové služby, její podobu i obsah 
schvalují orgány samosprávy a metodicky 
podléhají okresním archivům, kde také 
jednou skončí pro budoucí badatele, ale 
i přesto se jedná o autorskou práci, tedy 
jako kronikář mám poměrně velkou svo-
bodu k tomu dát záznamům vlastní tvář. 
Vypravěčský subjekt má mít v kronice svůj 
jedinečný prostor (pochopitelně v rámci 
vkusu a rozumných proporcí), záznamy by 
přitom měly vedle osobitosti obsahovat ově-
řitelné a doložitelné informace, musím se 
přitom také řídit legislativou a např. GDPR 
– tedy nesmím sdělovat důvěrné informace 
a dopustit se indiskrétnosti, samozřejmě 
by měly být záznamy čitelné a čtenářsky 
atraktivní. Nepíši dějiny města a jeho oby-
vatel, zapisuji každodennost – pro budoucí-
ho dějepisce. A já k tomu, jako muzejník, 
současně myslím i na to, že svědectví není 
jen písemné, ale také obrazové a může mít 
i svůj „trojrozměr“, tedy myslím na přílohu 
ke kronice, kam si ukládám archiválie (pla-
káty, pozvánky, vstupenky, jídelní lístek 
místní restaurace apod., reklamu obcho-
du, podniku, ale také artefakty, jako mám 
např. láhev dezinfekce a šité roušky z loň-
ského prvního jarního lockdownu). Součás-
tí je také tzv. oral history – digitalizované 
rozhovory s pamětníky, účastníky události, 
významnými osobnostmi apod.
Kde získáváte podklady pro Vaše zápi-

sy v kronice?
Kde se dá, tj. v životě. :-) Dokumenty sa-

mosprávy, státní správy a příspěvkových 
organizací, výroční zprávy, tiskové zprávy, 
články z médií, Pečeckých novin… ale jde 
především o vlastní sběr, jak se říká. Ale 
neobejdu se bez spolupráce občanů a je-
jich pochopení. Například, nedávno jsem 
oslovil naše zastupitele a požádal je o zá-
kladní informace o místních organizacích 
politických stran, poněvadž i to je pocho-
pitelně také součástí kronikářské práce. 
Ještě jednou děkuji mnohokrát těm, kteří 
mi odpověděli, skvěle a s otevřeností napří-
klad zareagoval pan Katrnoška, toho si moc 
vážím. Žel, zatím je to spíš ojedinělé, tak 
zvané opozici jsem třeba zatím nestál za od-
pověď, což je škoda. Rád bych jim vzkázal 
alespoň tímto způsobem, že stejně jako ve 
své profesi vyznávám „padni komu padni“, 
chci takto přistupovat i ke kronice našeho 
města a v ní by měli mít své místo. (A také 
budou. :-) )  
Jste autorem i fotografií a případných 

kreseb v kronice?
Ano, focení je jeden z mých celoživot-

ních koníčků a i v tomto se se cosi hezky 
spojilo… Ostatně, již více než dva roky jsem 
autorem části fotografií otištěných v PN 
a před časem jsme zavedli stálou rubriku 
„Fotokronika“. Malovat neumím, a také 
proto bude kronika dále vedená na počítači 
s následným vytištěním, ale na fotografie 
myslím dvěma způsoby: jako průběžně do-
provodnou ilustraci textu (jde tedy o doku-
menty ve smyslu momentky), ale vedle toho 
také do přílohy – to budeme vybírat v širším 
kolektivu a následně necháme tisknout na 
tvrdém a lesklém papíru, aby bylo možné 



Tváře Peček / Sport/ Společenská kronika8 Pečecké NOVINY            2021 | 5

Dne 15. 6. 2021 tomu 
bude 6 let co nás opustil 
pan Václav Bouma 
z Dobřichova. 
Stále vzpomíná dcera 
Vendulka s přítelem.

Vzpomínáme

Evropská míle 2021 - 5. 6. 2021

Pojďte se s námi zapojit do celoevropské-
ho projektu, jehož cílem je přimět lidi zno-
vu k aktivitě, omezené v důsledku opatření 
způsobených pandemií.

Připravili jsme značený okruh v okolí 
Peček o délce cca 4 km, který lze překonat 
formou chůze, běhu nebo jízdy na kole. Na 
trase budou pro zpestření připraveny dob-
rovolné úkoly zejména pro mladší účastní-
ky.

Zúčastnit se může každý, bez rozdílu 
věku i tělesné kondice. Trasa je vedena po 
stezkách pro chodce a málo frekventova-
ných komunikacích, takže je možné vyrazit 
i s dětským kočárkem.

Akce proběhne v sobotu 5. 6. 2021 v čase 
mezi 10 – 15 hod. 

Start i cíl je v pečecké sokolovně, kde 

si můžete vyzvednout startovní listinu. Na 
trať můžete vyrazit sami nebo ve skupinách 
– v souladu s aktuálním protipandemickým 
opatřením.

Zdolané kilometry budou započítány do 
celkového evropského součtu a umožní or-
ganizaci ISCA poskytnout peněžní dar (ve 
výši až 10.000 eur) nadaci The Daily Mile 
Fundation, která pracuje na tom, aby škol-
ní děti běhaly každý školní den 15 minut 
(1 míli) v zapojených evropských zemích. 
Díky Vašim darovaným kilometrům bude 
nadace schopna přimět ještě více dětí k po-
hybu.

Startovné se nevybírá, stačí chuť se tro-
chu hýbat.

Těšíme se na Vás
Sokolové Pečky

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: 4. 6. 2021 
Pečky - parkoviště u ZZN - 14:55 h                                                                                                         

Výkup králičích kožek - cena dle poptávky 
Informace: Po - Pá  9:00 - 16:00 h

tel.: 601 576 270, 728 605 840
www.drubezcervenyhradek.cz

s ní v budoucnosti dále pracovat, k publi-
kačním účelům, na výstavu apod. Budu 
rád, když bude autorů víc, i tady platí, že víc 
očí – víc vidí…  
Je  psaní  kroniky  výhradně  ve  Vaší 

kompetenci  nebo  byste  uvítal  i  pomoc 
našich čtenářů?

Tady bych zopakoval, že bez spolupráce 
s občany našeho města si to neumím moc 
představit. Nechtěl bych být jako Robinson 
a osaměle cosi sepisovat. Byl bych rád, kdy-
by lidé vzali kroniku také jako svou příleži-
tost, jak vzkázat do budoucnosti o nás, o na-
šem životě a obci, o našem myšlení, o kultu-
ře, o zvycích a právě jenom našem jazyku 
(místní názvy, přezdívky osob, rčení nebo 
hovorová frazeologie – velké téma!), ale 
také třeba o naší kuchyni, o tom, co dnes 
vaříme, protože nám to chutná a nikde jin-
de to takhle neumí, uchovat tak například 
babiččin ojedinělý recept… Snad rozumíte, 
milí čtenáři – budu rád, když mne oslovíte 
se svými náměty, když mi pošlete svou do-
kumentaci naší každodennosti, dáte vědět 
o akci, kterou pořádáte, pošlete informace 
o své činnosti, ale také plánech, záměrech, 

o spolku, třeba i neformálním, v němž se 
realizujete, dáte k dispozici fotografii, do-
kument nebo artefakt dokumentující ně-
jakou událost… Nebo třeba doplníte výročí 
události vyprávěním vlastní vzpomínky. 
Určitě bych rád našel spolupracovníky. 
Sám například nestačím systémově sledo-
vat počasí, kromě výkyvů a anomálií, ale 
byl by zajímavý systematický každodenní 
zápis. Stejně tak bych přivítal někoho, kdo 
se zabývá přírodovědou a byl by schopen 
systematicky a podrobně dokumentovat 
výskyt rostlin a živočichů v našem kata-
stru. Nebo komentovat pozorovaný pohyb 
planet a hvězd na nebi z naší lokality… A to 
nemluvím o tom, že bych chtěl časem zalo-
žit na FB stránku, kde bychom zveřejňovali 
zápisy ze starších kronik a dále tímto způ-
sobem mohli popularizovat kronikářství… 
Ale na to sám nestačím. Zatím tedy určitě 
ne. 
Závěrem mi tedy dovolte, popřát Vám 

hodně zajímavých podnětů, které se sta-
nou zajímavým zápisem v historii naše-
ho města.

Blanka Kozáková

Hlavní jarní 
termín úklidů je 
za námi. Uklízet 
svět však můžete 

celoročně!
Praha, 27. 4. 2021 
Dobrovolníci kampaně Ukliďme svět 

mají za sebou hlavní jarní termín úklidů, 
který byl letos spojen se Dnem Země. Čes-
ký svaz ochránců přírody, který kampaň 
koordinuje, už může hlásit první čísla. 
jarních úklidových akcí bylo dosud zare-
gistrováno 320, z nichž se většina již usku-
tečnila. Úklidů se účastnilo i v současné 
komplikované době úžasných více než 10 
000 dobrovolníků, kteří dosud nahlásili 
více než 70 tun uklizeného odpadu. 

„Budeme rádi, když v úklidech lidé ne-
poleví a budou s námi uklízet po celý rok. 
Uklízet lze i na výletech, stačí si do batůž-
ku připravit menší pytel a mohou si zlepšit 
náladu tím, že po nějakém bezohledném 
turistovi odpadek seberou,“ říká Veronika 
Andrlová, koordinátorka kampaně a pro-
sí, aby lidé své úklidy registrovali a sdíleli 
s ochránci fotodokumentaci akcí. Pomohou 
tím totiž motivovat další lidi. „V letošním 
roce jsme v kampani zatím cílili přede-
vším na úklidy individuální, ale věříme, 
že při podzimním úklidovém termínu bu-
dou možné i hromadnější akce, na něž jsou 
účastníci z uplynulých let zvyklí,“ dodává 
Andrlová a doplňuje, že potřebné informa-
ce k akcím naleznou zájemci na webu www.
uklidmesvet.cz .

Ukliďme svět je kampaň, v jejímž rám-
ci organizují skupinky dobrovolníků úklid 
svého okolí od odpadků. Účastníci zároveň 
posilují svůj vztah k přírodě a prostředí 
ve svém okolí. V České republice kam-
paň Ukliďme svět koordinuje Český svaz 
ochránců přírody již od roku 1993. 

Ukliďme svět v roce 2021 podpořili: 
Ministerstvo životního prostředí, Hlavní 
město Praha, ALPINE PRO, DPD CZ, DB 
Schenker a EKO-KOM.
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Dopis Olinovi u fa Bratři jouzové, 
Pečky n. / dr., Protektorát

17. prosince 1942 píší Jarda s kamará-
dy z totálního nasazení v Sudetech. Jardu 
a Olina spojuje cyklistika, v té době působil 
v Pečkách čilý cyklistický oddíl, ale s tím 
je teď konec.

Mládenci líčí své čerstvé dojmy, zatím 
nevědí, co je může potkat, libují si práci, 
„zdravu“, žijí jako na vojně. „A před holka-
ma vystupujeme pod cizími jmény.“ Chytří 
hoši!

I na Olina došlo. Potvrzuje to doklad 
v němčině z podniku v městě Troppau, kte-
rým se mu uděluje dovolená … „vom 28. 7. 
bis 16. 8. 1944 Urlaub hat. Heil Hitler!“ Ra-
zítko, podpis.

Ještě tu máme jedno psaníčko, malé, 
ale hutné obsahem. Pisatel posílá bratrovi 
dopis z Chicaga. Nestačil se rozloučit, odjel 
rychle, bez rodiny. Teď už je rodinka po-
hromadě a má se hodně dobře, tak, jak se 
v Čechách sedlák nemá. Masa si koupí, ko-
lik chtějí a „píva vypijeme, co se nám chce.“ 
Děti dělají rodičům radost, chodí jako ty 
v Čechách nejbohatší, dobře se učí, mohly 
by do vyšší školy. A hned je tu naděje, že by 
se nemusely dřít jako otec ve staré vlasti. 
Otcovou pýchou je devítiměsíční Ameriká-
nek Fredy, „na česko Ferdinand“.

Pisatel nemá čas poznávat lidi a měs-
to, líčí svou cestu za úspěchem. Po sedmi 
týdnech opouští práci v kamenictví. „Vydě-
lával jsem 10 a půl dolaru týdně, krev mi 
tekla z prstů, pak jsem šel do krejčovství, 
tam jsem „ pikloval šaty“. Po půl roce si 
ušetřil 100 dolarů a kupuje „šefcovinu“, ma-
šinu na šití a „vercajk“, najímá „cimru“, kde 
pracuje. Štěstí mu přálo, kupuje si stroje na 
elektriku. S hrdostí oznamuje, že týdně vy-
dělává 25 až 30 dolarů a je svým pánem.

Náš Američan láká bratra do nové vlasti, 
„tady aspoň když dřeš, máš za to plat a při-
tom se dobře poměješ, moje stará je širší než 
delší, jak je tlustá“. Byl to symbol splnění 
amerického snu?

Možná, že dosud běhají po americké 
zemi potomci rodiny, která hledala za oce-
ánem štěstí. Snad ho našla. (Tyto události 
pocházejí z doby Rakouska-Uherska.)

Z. Ferešová

Víte, že….
….Dobročinný osvětový spolek Ratenic-

ká včela vydal před časem poutavou pub-
likaci s názvem Oživlá historie Ratenic ?  
Knihu zachycující život v ratenicích mezi 
lety 1850 až 1950, plnou dobových fotogra-
fií a vzpomínkových rozhovorů staroused-
líků si zájemci mohou zakoupit v Městské 
knihovně v Pečkách nebo v sídle spolku 
(Ratenice čp. 11).

Ilustrační foto
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Povídání na květen 2021 
Máj, máj, máj, poženeme kozičky v háj…

Ještě v nás doznívají 
hluboké dojmy noci fili-
po-jakubské, která pře-
šla v noc májovou. Ale 
těch májových nocí bude 
ještě jedenatřicet, ale 
1. Máj je lásky čas a ne 
nějaký únorový den. 
Jeden z našich největ-
ších básníků o něm zpí-
val a já často si opakuji 
jeho verše, které o mno-
ho let předběhly dobu, 
a proto to neměl lehké.  
Bývalo a dosud ještě 
u nás někde je zvykem 
stavět na 1. Máje pěkný, 
vysoký májový strom, 
nejčastěji břízu či jedli 
(těch je teď málo, neboť 
se léta nesázely) pěkně 
ozdobenou. Říká se jim 
„máje“. Bylo zvykem je 
stavět časně ráno, přede 
dnem, aby, až se rozední, 
se všichni šli zvědavě podívat na tu krásu. 
A máje se hlídaly, aby je někdo cizí nezci-
zil. Hoj, to byla sláva! A se zpěvem se ob-
cházela obec, volil se „král máje“ a k němu 
„královna máje“. Možná, že si někteří na to 
ještě vzpomínáte! A pak už rozkvetly šeříky 
a krásně voněly!  Však jsme jimi kdysi víta-
li naše osvoboditele a bylo to tehdy jedno, 
zda v Plzni či v Praze. Prostě kdekoliv. Pro-
to mi vždycky velmi vadilo, když jsme za-
pomínali v dalších letech na některé z těch 
mladých chlapců, kteří u nás položili životy 
za životy naše. A velmi mi to vadí i dneska! 

Kdy už se zapomínat nemu-
sí! Nebo snad ano? Brrr… To 
jsem se lekl!

To už máme třetinu květ-
na za sebou, pole jsou krásně 
zelená (někde dnes i žlutá, 
aby někteří z nás hodně vy-
dělávali – no, snad se to tradi-
cí nestane!) a my se třeseme, 
aby ledoví muži – Pankrác, 
Servác a Bonifác – nesežehli 
svými pozdními mrazíky tu 
krásu květů ovocných stro-
mů a také budoucí úrodu 
ovoce. Říká se, že Žofie jim 
zatopí, ale leckdy i na její 
svátek bývá velmi chladno. 
Ale když roz-
kvetou jasmí-
ny, tedy pus-
toryly, a vůně 
se rozprostře 
krajem, jsou 
májové dny 
a noci krásné 

a občas z rozkvetlých jasmí-
nů bývá slyšet dívčí vzdech. 
Ještě dnes leckde obcházejí 
„královničky“ na pondělí 
svatodušní obec a přírodu, 
ve které čistí studánky, což 
mohly provozovat kdysi 
jen čisté a nevinné dívky 
(snad ještě pohanský zvyk) 
a okraje studánky obložily 
na důkaz toho vyčistění pak 
zelenými věnečky z bru-
sinkových lístků. Někdy se 

ještě dnes přinášejí oběti pramenům, po-
tokům i studánkám a ty nádherné vodní 
zdroje se uctívají. Ne nadarmo, vždyť čistá 
voda je dnes v krajině vzácná a tolik, tolik 
potřebná! A od potoků a z hájů se ozývají 
žluvy a také kukačky, které nám počíta-
jí léta, co nám ještě zbývají. Vůbec, máj je 
plný ptačího zpěvu, kterým si ptáci ozna-
čují své rajony k žití. Ani ptáci nejsou volní 
a musí respektovat své druhy, aby se všich-
ni uživili. Jak moudrá je příroda a nemou-
drý člověk, který si myslí, že nemusí my-
slet na druhé. Ještě koncem května bývá 
druhý vpád chladného vzduchu ze severu, 
říkáme tomu „malí zmrzlí muži“ a někdy 
dovedou hospodáře nepěkně potrápit. Ale 
pak přijdou krásné dny, a když to dobře do-

padne, počasí vydrží až do 
Medarda! Budiž požehnán 
květen se svými zelenými 
háji, vůní šeříku a „jasmí-
nu“ i bílých karafiátů na 
zahradách a šípkových růží 
na mezích a stráních, a se 
svým sluníčkem, deštíč-
kem i chladem i bělostným 
měsíčkem, co mnoho vidí 
a nepoví!

A poučení? Mějte na 
paměti, že volnost slova 
v parlamentu dává řeční-
kům příležitost, aby se bla-
movali, jak chtějí! Jo, jo, je 
to někdy s nimi těžké!

Moc a moc hezký kvě-
ten, po staru máj! Oba dva 
názvy jsou krásné!

Váš Václav Zieglerů

Cyklovýlet do NPP V jezírkách
Zahájení doby páření kuňky obecné a kuňky žlutobřiché, od června doba květu žluťuchy žluté

Tentokráte vás chci nalákat k návštěvě 
výjimečného území, které máme kousek od 
Peček. Kromě několika Přírodních pamá-
tek máme poblíž i Národní přírodní památ-
ku „NPP V Jezírkách“. Nejvhodnější dobou 
pro návštěvu je právě květen.

K tomuto ukrytému drahokamu v po-
labské krajině je ideální se vydat na kole 
(pěší se sem mohou vydat z nádraží Velim, 
odkud to je cca 2,5km). Mnou doporučená 
cyklistická trasa je: Pečky -Ratenice - kraj 
Cerhenic - kraj Sokolče. V Sokolči projede-
te hned doprava mezi nově postavenými 
rodinnými domy a budete u polní cesty, 
která k lokalitě V Jezírkách vede. Cestou se 
můžete za Ratenicemi rozhlédnout po kra-
jině. Je až překvapující, jak je hospodaření 
v krajině rozdílné od Peček. Zatímco u nás 
vidíte od horizontu po horizont pouze pole, 
za Ratenicemi vidíte stromořadí a keře. Je 
to výsledek dlouholetého úsilí místních 
myslivců. A pokud se podíváte na jih, uvi-
díte vinoucího se hada vysázených stromů 
mezi Cerhenicemi a Cerhýnkami. I tam se 
místní snaží dlouhé lány rozdělit zelení.

Za Cerhenicemi vás čeká nadjezd nad 
testovacím železničním okruhem. Pokud 
neznáte jeho historii, nebo vás zajímají 
rychlostní rekordy a testované soupravy, 
vše se můžete dočíst na naučné ceduli u au-
tobusové zastávky cestou k nadjezdu. U za-
stávky je houpačka, kterou vaše děti uvítají 
- asi více, než text o železnici.

Až se vydáte ze Sokolče po polní cestě 
na jih, můžete si po pravé straně všimnout 

zarostlých silničních patníků. Ano, tušíte 
správně. Jste na historické cestě z Podě-
brad do Velimi.

A proč vám doporučuji návštěvu NPP 
V Jezírkách? V květnu a červnu tu je k vi-
dění a slyšení několik zajímavostí. Jsou tu 
slyšet kuňky ohnivé a blatnice skvrnité – 
chráněné a v ČR ohrožené žáby. Od sebe je 
poznáte tak, že blatnice skvrnitá v ohrožení 
vylučuje po česneku páchnoucí výměšky. 
Kuňka ohnivá je typická pro své melancho-
lické kuňkání, jehož frekvence není větší, 
než 40x za minutu. Můžete to počítat a po-
kud uslyšíte vyšší frekvenci kuňkání, pak 
jste narazili na kuňku žlutobřichou.

Z květeny zde můžete od konce května 
vidět silně ohroženou žluťuchu žlutou 50 
- 200cm vysokou bylinu. Od července se 
k ní přidá ožanka čpavá (čpí po česneku, 
ale neuteče a nekváká, jako blatnice skvr-
nitá). Kromě těchto silně ohrožených bylin 
zde můžete vidět hned dvě naše orchideje. 
Prstnatec pleťový a vstavač bahenní. Obě 
orchideje kvetou většinou právě v květnu. 

Pokud si pamatujete z hodin biologie 
svinky a stínky (malé brouky připomínající 
trilobity), které se umí, nebo neumí svinout 
do kuličky, pak zde v NPP V Jezírkách mů-
žete zahlédnout svinku zencknerovu (je 
žlutě žíhaná). Tu najdete v ČR právě tady, 
u Kerska a pak už jen na Pálavě.

Až si užijete tuto lokalitu s jezírky s čis-
tou vodou a krásnou přírodou, můžete se 
vrátit zpět přes Velim. Pokud budete po-
kračovat po cestě ze Sokolče dále na jih, 

dostanete se až do Velimi. Jen pozor, cestou 
budete muset překonat železniční testovací 
okruh. Cesta tu je vyšlapaná, hojně použí-
vaná, ale při přecházení myslete na svou 
bezpečnost. 

Tomáš Vodička
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Fotokronika

Když jaro přihořívá

Od Poděbrad přišel apríl

Ozdoba panelové fasády

Pečecké palimpsesty

Po dlouhé době do školy

Sčítání ve finále

Z volné street artové tvorby I

Z volné street artové tvorby II

Za park krásnější!
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Budiž květen!
Chladné počasí letošního jara jako by 

nám chtělo pomoct s pandemií, když říká: 
„Jenom seďte lidi doma, kam byste cho-
dili?“. Dnes, kdy píšu tento sloupek, nás 
meteorologové varují před ranními mrazy. 
Už jsme trochu odvykli od studeného máje, 
přesto k němu nalezneme nejednu pozitiv-
ní lidovou pranostiku. Rčení „sníh v máji, 
hodně trávy“ nás asi zrovna nenadchne, 
kdo by rád poslouchal věčný ryk sekaček, 
leč „studený máj – v stodole ráj“ už zní li-
běji, což potom „chladno a večerní mlhy 
v máji, hojnost ovoce a sena dají“, to už smi-
řuje s daným stavem i toho, kdo má nade 
vše rád teplo. Jenže škarohlíd okamžitě na-
jde významově opačnou pranostiku „v máji 
vlhko, chladno - bude vína na dno“ a počasí 
se zdá ještě protivnější. Útěchu v pranostice 
jsem tedy nenalezl, půjdu raději jinam: do 
minulosti. Věděli jste třeba, že na prvního 
máje 1841 byl v Karlíně spuštěný na Vltavu 
první kolesový parník? Nejspíš měli ten-
krát už teplo, když se jim chtělo na vodu, 
bleskne mi. Raději se schovejme někam 
pod střechu! Na Jubilejní zemské výstavě 
v Praze, která byla zahájena před sto třiceti 
lety 15. května 1891, bylo věru kam jít pod 
střechu, současně se už tenkrát dalo hezky 
z tepla do tepla telefonovat. Považte, člověk 
té doby už deset let nemusel opouštět svůj 
byt, když se potřeboval s někým cizím do-
mluvit. Tedy, pokud měli telefon. V Betlém-
ské kapli, od jejíhož založení uplyne v květ-
nu 630 let, se z kázání rozžhavilo nejedno 
vášnivé srdce, naposledy u projevů Zdeňka 
Nejedlého. Ta vzpomínka dnes už sice ne-
zahřeje, ale ani neochladí, takže dobrý, mů-
žeme dál, až na sám konec máje, kdy si při-
pomínáme tří sté výročí blahoslavení Jana 
Nepomuckého. Svatý na mostě je jedním 
z patronů naší země a my s jeho výročím 
vstoupíme do období, které pomalu ohlašu-
je čas na koupání a vodní hrátky. Učte se 
proto plavat, ať neskončíte jako on…

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

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!

Společnost 

Yuncheng Plate-making CZ 
(Pečky) 

hledá zaměstnance 

na dlouhodobý pracovní poměr 
na pozice 

galvanizér, 
rytec a soustružník. 

Kromě práce soustružníka nejsou 
vyžadovány specifické dovednosti. 

Nabízíme zajímavé mzdové podmínky. 
V případě zájmu 

volejte 773 686 037 nebo pište na 
lada.vokralova@yuncheng-cz.com.

Krádež, 
oheň 
nebo 
velká 
voda? Štěstí přeje připraveným 

a s profesionálním certifi kovaným 
zabezpečovacím systémem 
BEDO Ajax budete připraveni 
nejen na zloděje, ale i na požár 
a vytopení domácnosti. 
Díky našim specializovaným 
montážním partnerům trvá 
instalace bezdrátového systému 
v řádech minut a není třeba 
složitých zásahů do konstrukce. 
Prvky chytré domácnosti jako 
například otevření garážových vrat 
už jsou pak příjemným bonusem, 
který Vám rádi nainstalujeme. 
Chraňte sebe i své blízké 
nejoceňovanějším zabezpečovacím 
systémem na trhu.

Návrh zabezpečení a montáž v Pečkách a okolí Vám zařídíme,
 ozvěte se nám pomocí kontaktních údajů níže

723 714 652
pecky@instalujubedo.cz

Víte, že více než 80 % 
lidí si svůj domov 
zabezpečí až 
po nepříjemné 
zkušenosti 
s krádeží, 
požárem 
či vytopením?

Certifi kovaný alarm v Pečkách
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