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Nová technika u hasičů v Pečkách
Úvodem mi dovolte poděkovat zastupi-

telům, vedení města Pečky, ale i ostatním, 
kteří se podíleli na rekonstrukci dnes už 
našeho nového zásahového vozidla MER-
CEDES BENZ – ATEGO. 

Na státní svátek „Dne české státnosti“ 
28. 9. před kostelem svatého Václava pro-
běhla malá hasičská slavnost. Za účasti 
občanů našeho města a z okolí, hasičů, zá-
stupců města a zastupitelů proběhlo svěce-
ní nové techniky pečeckých hasičů. Aby k 
tomu mohlo dojít, bylo potřeba hodně prá-
ce, a to jak manuální, tak i papírové. Díky 
společnému úsilí se nám to ovšem podařilo. 
Za podpory zastupitelstva a vedení města 
se nám na jaře letošního roku podařilo zís-
kat po profesionální jednotce HZS ČR zá-
sahové vozidlo MERCEDES ATEGO, s au-
tomatickou převodovkou. Toto vozidlo jsme 
si většinou svépomocí upravili pro naše po-
třeby a 28. 9. 2021 jsme ho symbolicky ne-
chali posvětit a zařadit do výjezdu místo již 
vysloužilé, ale stále funkční LIAZKY. Jak 
pan farář Mgr. Josef Nerad, tak i starostka 
města Mgr. Alena Švejnohová popřáli nové 
technice do jejího zařazení jen samá pozi-
tiva a zároveň, aby se vždy všichni vrátili 

zpět na základnu v pořádku. Tato obměna 
techniky se dá považovat za generační vý-
měnu, neboť původní LIAZ má již 34 let, a 
MERCEDES je pouze 16 let „nový“. Díky 
této obměně techniky jsou pečečtí hasiči 
zase o něco lépe vybaveni a mohou tak plnit 
své náročné povinnosti. 

V rámci pomoci svým spoluobčanům 
jsou JSDHO (jednotky sboru dobrovolných 
hasičů) vybaveny technikou podle zařazení 
do plošného pokrytí, ale i podle podpory a 
možností zřizovatele, tedy dané obce. JSD-
HO Pečky, a tudíž i občané města a blízké-
ho okolí mají tu výhodu, že vedení města a 
zastupitelstvo dlouhodobě podporuje čin-
nost hasičů a díky tomu je pečecká dobro-
volná jednotka zařazena v nejvyšším stup-
ni dobrovolných jednotek JPO II a zároveň 
má předurčenost na zásahy u dopravních 
nehod, což zkracuje dobu dojezdu k mimo-
řádné události. Pro ty, kteří se bohužel do 
takové situace dostanou, je důležitá každá 
vteřina.  Aby pečecká jednotka mohla včas 
a kvalitně zasahovat, je potřeba se neustále 
školit a zároveň i modernizovat techniku, 
kterou jednotka používá. 

Martin Jedlička, starosta SDH Pečky

hlavní sponzor závodu
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Víkendový výdej nádob 
na tříděný odpad do domácností

Od 1. října 2021 nabízíme víken-
dový výdej nádob na tříděný odpad do 
domácností, který bude probíhat na sběr-
ném dvoře. Před samotným odběrem ná-
dob ze sběrného dvora je třeba zaslat poža-
davek na kontaktní e-mail, následně také 
přes e-mail vyplnit Smlouvu o bezplatné 
výpůjčce, zaslat její podepsaný scan mini-

Benefiční zahradní slavnost 
Pečovatelské služby

V sobotu 4. září ožila zahrada Domu s 
pečovatelskou službou svojí první zahrad-
ní slavností, jejíž účelem bylo jednak zpří-
stupnit krásné prostory zahrady veřejnosti 
při společném setkání, představit služby 
organizace, ale zejména získat prostředky 
na přestavbu vozila pečovatelské služby 
pro převoz osob na vozíku. Akce se díky 
krásnému počasí a dobré náladě vydaři-
la, a věřím, že si návštěvu slavnosti užili 
i všichni účastníci, kteří zavítali ať už na 
divadlo pro děti v podání Divadla Koloběž-
ka, na vystoupení Standy Hložka nebo pro-
mítání letního kina. Účastí nás poctil také 
předseda Národní rady osob se zdravotním 

postižením Mgr. Václav Krása. Velký dík 
patří řediteli Kulturního střediska Lukáši 
Hanzelínovi za vzorné zajištění technické-
ho zázemí pro konání slavnosti, všem pe-
čovatelkám, které se podílely na zdárném 
průběhu dne a zejména všem návštěvní-
kům, kteří nás přišli podpořit. Tento den se 
nám podařilo vybrat pomocí prodeje výrob-
ků, občerstvení a dobrovolného vstupného 
krásných 31.509,- Kč. Díky podpoře dalších 
jednotlivců, místních firem a blízkých obcí 
nám chybí už jen 66.244,- Kč z potřebných 
235.437,- Kč. 

MOC VŠEM DĚKUJEME!

Šipkový turnaj klientů 
Pečovatelské služby

I přes nepřízeň počasí, které by nám 
umožnilo uspořádat Šipkový turnaj klientů 
v zahradě DPS (chtěli jsme si trochu oživit 
vydařenou zahradní slavnost…), uspořádali 
jsme v úterý 21. 9. pravidelný turnaj v klu-
bovně DPS. Sešlo se úctyhodných 17 závod-

níků majících chuť si zaházet. I přes různá 
omezení se úkolu zhostili všichni účastníci 
s grácií a užili si příjemně strávené odpo-
ledne.

Petra Čermáková, ředitelka

O tom, že byla na Svatováclavském vino-
braní skvělá zábava, výborné víno a radost-
ná hudba není potřeba psát. Ve fotogalerii 
na webu města se můžete sami přesvědčit, 
že to tak bylo.

Kromě našeho krále a jeho ctěné choti 
jsme měli na akci i vzácnou návštěvu ze 
Středočeského kraje a dokonce i z posla-
necké sněmovny. Mé pozvání přijala paní 
hejtmanka Petra Pecková a paní poslanky-
ně Věra Kovářová. Obě tyto dámy jsou pro 
mne příkladem poctivé práce a neodmítly 
mne se žádostí o radu či pomoc. 

Středočeský kraj je pro nás nyní dob-
rým partnerem. Řešíme společně dopravní 
obslužnost, podporu našich projektů, jako 
je např. revitalizace mlýnského náhonu 
nebo měření kvality ovzduší, které bude 
v Pečkách probíhat celý příští rok. Kraj 
bude také investorem dokončení obchvatu 
Pečky - sever, na jehož přípravě spolupra-
cujeme. S krajem připravujeme zavedení 
platebního portálu pro všechny městské 
poplatky a novou aplikaci pro participativ-
ní rozpočet roku 2022. I pro tuto a veškerou 
další potřebnou spolupráci jsem moc ráda, 
o Pečkách se ví a naše spolupráce se může 
dobře rozvíjet. 

S paní poslankyní Kovářovou konzul-
tuji projekt výstavby naší nové tělocvičny. 
Pustili jsme do velké, náročné, ale hlavně 
velmi potřebné akce. Asi vás nepřekvapí, že 
první zmínka o potřebě téhle dostavby je z 
roku 1984. :-) Nyní projektujeme a hledáme 
veškeré možné dotační tituly, které nám 
pomohou dostavbu financovat. Naše měs-
to roste a prstenec okolo Prahy se zvětšu-
je. Je zcela jasné, že počet obyvatel a tudíž 
i školáků se bude zvyšovat a poroste i tlak 
na další učebny, aulu a kvalitní velkou tělo-
cvičnu. Vše tohle v projektu připravujeme. 

Nebyla to však jediná akce, kterou se v 
září rozvířily postcovidové vody. Proběhl 
také např. skvělý Food festival, kde se po-
dařilo mezi kuchaři a pekaři vybrat 3.000,- 
Kč na nový herní prvek pro děti ve Velkých 
Chvalovicích. Proběhly Farmářské trhy, 
Noc literatury, Garážový výprodej, Benefi-
ce v Domě s pečovatelskou službou, která 
vynesla více než 31 tisíc na přestavbu au-
tomobilu pro imobilní pacienty, Benefiční 
varhanní koncert s výtěžkem 16.000,- Kč na 
vitrážová okna v kostele sv. Václava. A řada 
dalších větších či menších akcí.

Velmi upřímně děkuji všem, kdo se na 
akcích podílejí, děláte naše město krásněj-
ší. 

A já se těším na další setkávání v říjnu. 
Vaše Alena Švejnohová - starostka

Nejen 
o vinobraní…

málně den předem, a následně si v sobotu 
během provozní doby sběrného dvora, tedy 
od 8 do 14 hodin, vyzvednout nádoby.

Kontaktní e-mail:
cerna@pececkesluzby.cz
Libuše Černá (Dispečink, objednávky, 

poruchy, pokladna)
Děkujeme, že třídíte.

Oznámení o změně 
v zastupitelstvu 

města 
a v radě města

V pondělí 13. 9. 2021 rezignovala na funk-
ci zastupitelky paní Mgr. Blanka Kozáková. 
V zastupitelstvu města jí nahradil pan Ing. 
Jan Korouš Ph. D. (SNK NAŠE PEČKY). Do 
rady města byla zvolena paní Viktorie Ja-
náčková, MSc. (SNK NAŠE PEČKY). Paní 
Kozákové upřímně děkujeme za všechnu 
práci pro město.

Alena Švejnohová - starostka
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Číslo
usnesení Text usnesení Datum

jednání Zodpovídá Termín Hlasování Ukonč.

UZ-16-2/21 Bod programu: Bod programu: Vydání změny č. 1 Územního plánu města
Pečky

Text přijatého usnesení:Text přijatého usnesení:
Zastupitelstvo města vydává podle § 84 odst. 2 písm. y) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a
podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č.183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů
změnu č. 1 územního plánu Pečky po ověření, že není v
rozporu s Politikou územního rozvoje ČR ve znění Aktualizace
č. 5, s Úplným zněním zásad územního rozvoje Středočeského
kraje ani se stanovisky dotčených orgánů a Krajského úřadu
Středočeského kraje.

15. 9. 2021 Bc. Iveta
Minaříková

31. 12. 2021 pro:pro: (20) Šárka Horynová, Mgr. Alena
Švejnohová, Viktorie Janáčková MSc.,
Jaroslav Železný, Jiří Katrnoška, MUDr. Věra
Schürzová, Mgr. Jaroslava Heroldová DiS.,
Ing. Petr Dürr, Bc. Iveta Minaříková, Martin
Homan, Ing. Jan Korouš Ph.D., Ondřej
Schulz, Tomáš Vodička, Ing. Karel
Krištoufek, Zdeněk Fejfar, Ing. Martin
Jedlička, Ing. Stanislav Jiran, Mgr. Věra
Křížová, Milan Paluska, Luděk Vinohradník
proti:proti: (0) zdržel se:zdržel se: (1) Jaroslav Martinec

UZ-17-2/21 Bod programu: Bod programu: Návrh na založení Polabského hospodářského
družstva, stanovy, členský vklad

Text přijatého usnesení:Text přijatého usnesení:
Zastupitelstvo města Pečky projednalo předložené návrhy a
rozhodlo o jednotlivých bodech následovně: 
Zastupitelstvo města Pečky: 
1. rozhoduje o založení právnické osoby (družstva), kterou je
Polabské komunální družstvo, se sídlem v Nymburce, a to
dohodou zakladatelů na obsahu stanov ve smyslu ust. § 561a
zák. č. 90/2012 Sb., v platném znění, a schvaluje stanovy
družstva ve znění, které je přílohou tohoto zápisu. 
2. schvaluje splnění základního členského vkladu ve výši
30.000,-- Kč, kterým se každý člen podílí na základním
kapitálu družstva.

15. 9. 2021 Bc. Iveta
Minaříková

31. 12. 2021 pro:pro: (17) Jiří Katrnoška, Mgr. Alena
Švejnohová, Bc. Iveta Minaříková, MUDr.
Věra Schürzová, Tomáš Vodička, Viktorie
Janáčková MSc., Jaroslav Železný, Šárka
Horynová, Ing. Jan Korouš Ph.D., Ing. Petr
Dürr, Mgr. Jaroslava Heroldová DiS., Ing.
Karel Krištoufek, Ondřej Schulz, Zdeněk
Fejfar, Milan Paluska, Jaroslav Martinec,
Luděk Vinohradník proti:proti: (0) zdržel se:zdržel se: (4)
Martin Homan, Mgr. Věra Křížová, Ing.
Stanislav Jiran, Ing. Martin Jedlička
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Číslo
usnesení Text usnesení Datum

jednání Zodpovídá Termín Hlasování Ukonč.

UZ-10-2/21 Bod programu: Bod programu: Schválení programu jednání

Text přijatého usnesení:Text přijatého usnesení:
Zastupitelstvo města schvaluje návrh programu jednání ze
zveřejněné pozvánky.
s těmito změnami:
- doplňuje se bod č. 18 - Volební blok

15. 9. 2021 IHNED
(15. 9. 2021)

pro:pro: (18) Tomáš Vodička, Jaroslav Železný,
Viktorie Janáčková MSc., MUDr. Věra
Schürzová, Mgr. Věra Křížová, Jiří
Katrnoška, Mgr. Jaroslava Heroldová DiS.,
Mgr. Alena Švejnohová, Martin Homan, Ing.
Jan Korouš Ph.D., Bc. Iveta Minaříková,
Milan Paluska, Ing. Stanislav Jiran, Ondřej
Schulz, Ing. Petr Dürr, Šárka Horynová,
Jaroslav Martinec, Ing. Martin Jedlička proti:proti:
(1) Ing. Karel Krištoufek zdržel se:zdržel se: (2) Luděk
Vinohradník, Zdeněk Fejfar

15. 9. 2021

UZ-11-2/21 Bod programu: Bod programu: Prezentace návrhu "Úprava křižovatky Tř. 5.
května a P. Bezruče v Pečkách"

Text přijatého usnesení:Text přijatého usnesení:
Zastupitelstvo města Pečky schvaluje předloženou studii
"Úprava křižovatky Tř. 5. května a P. Bezruče v Pečkách" s
tím, že jízdní pruhy nebudou vydlážděny kamennými kostkami
ale bude zvolen živičný, neklouzavý povrch.
Výška bezpečnostních zábran bude upravena nejméně na 55
cm.

15. 9. 2021 IHNED
(15. 9. 2021)

pro:pro: (15) Viktorie Janáčková MSc., MUDr.
Věra Schürzová, Jaroslav Železný, Ing. Jan
Korouš Ph.D., Bc. Iveta Minaříková, Šárka
Horynová, Tomáš Vodička, Mgr. Alena
Švejnohová, Mgr. Jaroslava Heroldová DiS.,
Ing. Karel Krištoufek, Ing. Petr Dürr, Ing.
Martin Jedlička, Milan Paluska, Ondřej
Schulz, Mgr. Věra Křížová proti:proti: (0) zdrželzdržel
se:se: (6) Martin Homan, Zdeněk Fejfar, Ing.
Stanislav Jiran, Jaroslav Martinec, Luděk
Vinohradník, Jiří Katrnoška

15. 9. 2021

UZ-12-2/21 Bod programu: Bod programu: Prezentace studie "Dopravní situace zklidnění
ul. V Kaštánkách"

Text přijatého usnesení:Text přijatého usnesení:
Zastupitelstvo města schvaluje předloženou studii "Dopravní
studie zklidnění ulice V Kaštánkách". 

15. 9. 2021 IHNED
(15. 9. 2021)

pro:pro: (13) Mgr. Alena Švejnohová, Bc. Iveta
Minaříková, Jiří Katrnoška, Ing. Jan Korouš
Ph.D., Viktorie Janáčková MSc., MUDr. Věra
Schürzová, Tomáš Vodička, Ing. Petr Dürr,
Šárka Horynová, Mgr. Jaroslava Heroldová
DiS., Ing. Martin Jedlička, Ondřej Schulz,
Luděk Vinohradník proti:proti: (3) Martin Homan,
Milan Paluska, Mgr. Věra Křížová zdržel se:zdržel se:
(5) Jaroslav Železný, Zdeněk Fejfar, Ing.
Karel Krištoufek, Ing. Stanislav Jiran,
Jaroslav Martinec

15. 9. 2021
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Číslo
usnesení Text usnesení Datum

jednání Zodpovídá Termín Hlasování Ukonč.

UZ-13-2/21 Bod programu: Bod programu: Schválení uzavření "Smlouvy o smlouvě
budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě

Text přijatého usnesení:Text přijatého usnesení:
Zastupitelstvo města schvaluje uzavřít "Smlouvu o smlouvě
budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě č.
S-748/00066001/2021 – KH/So/VB“ mezi smluvními stranami
KSÚS, Praha 5 (povinný) a Městem Pečky (oprávněný) –
lokalita ul. Sladkovského, Pečky. Jedná se o uložení dešťové
kanalizace do pozemku v majetku KSÚS, Praha o délce 7,8 bm
za celkovou cenu 1.170,- Kč + DPH.

15. 9. 2021 Jana Najbrtová 6. 10. 2021 pro:pro: (21) Jiří Katrnoška, Jaroslav Železný,
Viktorie Janáčková MSc., Mgr. Alena
Švejnohová, Tomáš Vodička, Bc. Iveta
Minaříková, Mgr. Jaroslava Heroldová DiS.,
Martin Homan, Šárka Horynová, Ing. Petr
Dürr, Ing. Jan Korouš Ph.D., Zdeněk Fejfar,
MUDr. Věra Schürzová, Ondřej Schulz, Ing.
Karel Krištoufek, Milan Paluska, Ing. Martin
Jedlička, Ing. Stanislav Jiran, Mgr. Věra
Křížová, Jaroslav Martinec, Luděk
Vinohradník proti:proti: (0) zdržel se:zdržel se: (0)

22. 9. 2021

UZ-14-2/21 Bod programu: Bod programu: Převod zřizovatelské kompetence k Základní
umělecké škole v Pečkách

Text přijatého usnesení:Text přijatého usnesení:
Zastupitelstvo města schvaluje záměr převzít zřizovatelské
kompetence k Základní umělecké škole v Pečkách k 1. 1. 2022
a pověřuje starostku města k přípravě a předložení potřebných
souvisejících právních kroků.

15. 9. 2021 Mgr. Alena
Švejnohová

31. 12. 2021 pro:pro: (21) Viktorie Janáčková MSc., Jiří
Katrnoška, Zdeněk Fejfar, Mgr. Alena
Švejnohová, Ing. Petr Dürr, Martin Homan,
Šárka Horynová, MUDr. Věra Schürzová,
Ing. Jan Korouš Ph.D., Milan Paluska, Tomáš
Vodička, Mgr. Jaroslava Heroldová DiS., Bc.
Iveta Minaříková, Jaroslav Železný, Ondřej
Schulz, Mgr. Věra Křížová, Ing. Stanislav
Jiran, Ing. Martin Jedlička, Ing. Karel
Krištoufek, Jaroslav Martinec, Luděk
Vinohradník proti:proti: (0) zdržel se:zdržel se: (0)

UZ-15-2/21 Bod programu: Bod programu: Aktualizace Strategického plánu rozvoje města
Pečky

Text přijatého usnesení:Text přijatého usnesení:
Zastupitelstvo města schvaluje aktualizaci Strategického
plánu rozvoje města Pečky pro roky 2016-2026 z důvodu
plánovaného zahájení projektové přípavy obnovy veřejného
prostranství ve Velkých Chvalovicích - ul. Pražská, Stará,
Jarní, vč. úprav okolí požární nádrže.

15. 9. 2021 Michala
Dekiská

29. 9. 2021 pro:pro: (20) Tomáš Vodička, Jiří Katrnoška,
MUDr. Věra Schürzová, Viktorie Janáčková
MSc., Jaroslav Železný, Šárka Horynová,
Mgr. Alena Švejnohová, Ing. Petr Dürr, Ing.
Jan Korouš Ph.D., Mgr. Jaroslava Heroldová
DiS., Ing. Karel Krištoufek, Zdeněk Fejfar,
Ing. Stanislav Jiran, Mgr. Věra Křížová,
Ondřej Schulz, Jaroslav Martinec, Luděk
Vinohradník, Bc. Iveta Minaříková, Milan
Paluska, Ing. Martin Jedlička proti:proti: (0)
zdržel se:zdržel se: (1) Martin Homan

Usnesení zastupitelstva města ze dne 15. 9. 2021
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Číslo
usnesení Text usnesení Datum

jednání Zodpovídá Termín Hlasování Ukonč.

UZ-18-2/21 Bod programu: Bod programu: Volební blok

Text přijatého usnesení:Text přijatého usnesení:
Zastupitelstvo města schvaluje změnu počtu místostarostů na
jednoho místostarostu.

15. 9. 2021 IHNED
(15. 9. 2021)

pro:pro: (21) Jaroslav Železný, Jiří Katrnoška,
Bc. Iveta Minaříková, Šárka Horynová,
Tomáš Vodička, Martin Homan, Ing. Petr
Dürr, Mgr. Alena Švejnohová, Viktorie
Janáčková MSc., MUDr. Věra Schürzová,
Mgr. Jaroslava Heroldová DiS., Ing. Karel
Krištoufek, Zdeněk Fejfar, Ondřej Schulz,
Ing. Jan Korouš Ph.D., Milan Paluska, Ing.
Martin Jedlička, Ing. Stanislav Jiran, Mgr.
Věra Křížová, Jaroslav Martinec, Luděk
Vinohradník proti:proti: (0) zdržel se:zdržel se: (0)

15. 9. 2021

UZ-19-2/21 Bod programu: Bod programu: Volební blok

Text přijatého usnesení:Text přijatého usnesení:
Zastupitelstvo města volí člena Rady města Peček Viktorii
Janáčkovou, MSc.

15. 9. 2021 IHNED
(15. 9. 2021)

pro:pro: (12) Viktorie Janáčková MSc., Jiří
Katrnoška, Mgr. Alena Švejnohová, MUDr.
Věra Schürzová, Jaroslav Železný, Bc. Iveta
Minaříková, Mgr. Jaroslava Heroldová DiS.,
Ing. Jan Korouš Ph.D., Tomáš Vodička, Šárka
Horynová, Ondřej Schulz, Ing. Stanislav
Jiran proti:proti: (1) Martin Homan zdržel se:zdržel se: (8)
Zdeněk Fejfar, Ing. Karel Krištoufek, Ing.
Petr Dürr, Mgr. Věra Křížová, Jaroslav
Martinec, Ing. Martin Jedlička, Milan
Paluska, Luděk Vinohradník

15. 9. 2021

UZ-20-2/21 Bod programu: Bod programu: Volební blok

Text přijatého usnesení:Text přijatého usnesení:
Zastupitelstvo města schvaluje funkci člena Rady města Peček
Tomáše Vodičky jako dlouhodobě uvolněnou od 1.10.2021. 

15. 9. 2021 IHNED
(15. 9. 2021)

pro:pro: (12) Mgr. Alena Švejnohová, Bc. Iveta
Minaříková, Jaroslav Železný, Jiří Katrnoška,
Ing. Jan Korouš Ph.D., Šárka Horynová,
Viktorie Janáčková MSc., MUDr. Věra
Schürzová, Mgr. Jaroslava Heroldová DiS.,
Tomáš Vodička, Ondřej Schulz, Ing.
Stanislav Jiran proti:proti: (8) Zdeněk Fejfar,
Martin Homan, Milan Paluska, Ing. Karel
Krištoufek, Mgr. Věra Křížová, Jaroslav
Martinec, Luděk Vinohradník, Ing. Martin
Jedlička zdržel se:zdržel se: (1) Ing. Petr Dürr

15. 9. 2021

27. 9. 2021 vygeneroval systém Usnesení.cz © 2015 - 2021

3/4

Číslo
usnesení Text usnesení Datum

jednání Zodpovídá Termín Hlasování Ukonč.

UZ-16-2/21 Bod programu: Bod programu: Vydání změny č. 1 Územního plánu města
Pečky

Text přijatého usnesení:Text přijatého usnesení:
Zastupitelstvo města vydává podle § 84 odst. 2 písm. y) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a
podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č.183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů
změnu č. 1 územního plánu Pečky po ověření, že není v
rozporu s Politikou územního rozvoje ČR ve znění Aktualizace
č. 5, s Úplným zněním zásad územního rozvoje Středočeského
kraje ani se stanovisky dotčených orgánů a Krajského úřadu
Středočeského kraje.

15. 9. 2021 Bc. Iveta
Minaříková

31. 12. 2021 pro:pro: (20) Šárka Horynová, Mgr. Alena
Švejnohová, Viktorie Janáčková MSc.,
Jaroslav Železný, Jiří Katrnoška, MUDr. Věra
Schürzová, Mgr. Jaroslava Heroldová DiS.,
Ing. Petr Dürr, Bc. Iveta Minaříková, Martin
Homan, Ing. Jan Korouš Ph.D., Ondřej
Schulz, Tomáš Vodička, Ing. Karel
Krištoufek, Zdeněk Fejfar, Ing. Martin
Jedlička, Ing. Stanislav Jiran, Mgr. Věra
Křížová, Milan Paluska, Luděk Vinohradník
proti:proti: (0) zdržel se:zdržel se: (1) Jaroslav Martinec

UZ-17-2/21 Bod programu: Bod programu: Návrh na založení Polabského hospodářského
družstva, stanovy, členský vklad

Text přijatého usnesení:Text přijatého usnesení:
Zastupitelstvo města Pečky projednalo předložené návrhy a
rozhodlo o jednotlivých bodech následovně: 
Zastupitelstvo města Pečky: 
1. rozhoduje o založení právnické osoby (družstva), kterou je
Polabské komunální družstvo, se sídlem v Nymburce, a to
dohodou zakladatelů na obsahu stanov ve smyslu ust. § 561a
zák. č. 90/2012 Sb., v platném znění, a schvaluje stanovy
družstva ve znění, které je přílohou tohoto zápisu. 
2. schvaluje splnění základního členského vkladu ve výši
30.000,-- Kč, kterým se každý člen podílí na základním
kapitálu družstva.

15. 9. 2021 Bc. Iveta
Minaříková

31. 12. 2021 pro:pro: (17) Jiří Katrnoška, Mgr. Alena
Švejnohová, Bc. Iveta Minaříková, MUDr.
Věra Schürzová, Tomáš Vodička, Viktorie
Janáčková MSc., Jaroslav Železný, Šárka
Horynová, Ing. Jan Korouš Ph.D., Ing. Petr
Dürr, Mgr. Jaroslava Heroldová DiS., Ing.
Karel Krištoufek, Ondřej Schulz, Zdeněk
Fejfar, Milan Paluska, Jaroslav Martinec,
Luděk Vinohradník proti:proti: (0) zdržel se:zdržel se: (4)
Martin Homan, Mgr. Věra Křížová, Ing.
Stanislav Jiran, Ing. Martin Jedlička

1/4

Číslo
usnesení Text usnesení Datum

jednání Zodpovídá Termín Hlasování Ukonč.

UZ-10-2/21 Bod programu: Bod programu: Schválení programu jednání

Text přijatého usnesení:Text přijatého usnesení:
Zastupitelstvo města schvaluje návrh programu jednání ze
zveřejněné pozvánky.
s těmito změnami:
- doplňuje se bod č. 18 - Volební blok

15. 9. 2021 IHNED
(15. 9. 2021)

pro:pro: (18) Tomáš Vodička, Jaroslav Železný,
Viktorie Janáčková MSc., MUDr. Věra
Schürzová, Mgr. Věra Křížová, Jiří
Katrnoška, Mgr. Jaroslava Heroldová DiS.,
Mgr. Alena Švejnohová, Martin Homan, Ing.
Jan Korouš Ph.D., Bc. Iveta Minaříková,
Milan Paluska, Ing. Stanislav Jiran, Ondřej
Schulz, Ing. Petr Dürr, Šárka Horynová,
Jaroslav Martinec, Ing. Martin Jedlička proti:proti:
(1) Ing. Karel Krištoufek zdržel se:zdržel se: (2) Luděk
Vinohradník, Zdeněk Fejfar

15. 9. 2021

UZ-11-2/21 Bod programu: Bod programu: Prezentace návrhu "Úprava křižovatky Tř. 5.
května a P. Bezruče v Pečkách"

Text přijatého usnesení:Text přijatého usnesení:
Zastupitelstvo města Pečky schvaluje předloženou studii
"Úprava křižovatky Tř. 5. května a P. Bezruče v Pečkách" s
tím, že jízdní pruhy nebudou vydlážděny kamennými kostkami
ale bude zvolen živičný, neklouzavý povrch.
Výška bezpečnostních zábran bude upravena nejméně na 55
cm.

15. 9. 2021 IHNED
(15. 9. 2021)

pro:pro: (15) Viktorie Janáčková MSc., MUDr.
Věra Schürzová, Jaroslav Železný, Ing. Jan
Korouš Ph.D., Bc. Iveta Minaříková, Šárka
Horynová, Tomáš Vodička, Mgr. Alena
Švejnohová, Mgr. Jaroslava Heroldová DiS.,
Ing. Karel Krištoufek, Ing. Petr Dürr, Ing.
Martin Jedlička, Milan Paluska, Ondřej
Schulz, Mgr. Věra Křížová proti:proti: (0) zdrželzdržel
se:se: (6) Martin Homan, Zdeněk Fejfar, Ing.
Stanislav Jiran, Jaroslav Martinec, Luděk
Vinohradník, Jiří Katrnoška

15. 9. 2021

UZ-12-2/21 Bod programu: Bod programu: Prezentace studie "Dopravní situace zklidnění
ul. V Kaštánkách"

Text přijatého usnesení:Text přijatého usnesení:
Zastupitelstvo města schvaluje předloženou studii "Dopravní
studie zklidnění ulice V Kaštánkách". 

15. 9. 2021 IHNED
(15. 9. 2021)

pro:pro: (13) Mgr. Alena Švejnohová, Bc. Iveta
Minaříková, Jiří Katrnoška, Ing. Jan Korouš
Ph.D., Viktorie Janáčková MSc., MUDr. Věra
Schürzová, Tomáš Vodička, Ing. Petr Dürr,
Šárka Horynová, Mgr. Jaroslava Heroldová
DiS., Ing. Martin Jedlička, Ondřej Schulz,
Luděk Vinohradník proti:proti: (3) Martin Homan,
Milan Paluska, Mgr. Věra Křížová zdržel se:zdržel se:
(5) Jaroslav Železný, Zdeněk Fejfar, Ing.
Karel Krištoufek, Ing. Stanislav Jiran,
Jaroslav Martinec

15. 9. 2021

21092715161356
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Noc literatury 2021 Pečky
Ve středu 22. září se konal další ročník 

Noci literatury v evropských městech. V 
našem městě již potřetí.  Byl pořádaný ve 
spolupráci s městskou knihovnou Svato-
pluka Čecha. Výběr míst je zaměřený tak, 
aby zpřístupnil méně tradiční místa spoje-
ná s literaturou, nebo architektonicky zají-
mavých. Posluchači mají možnost se sezná-
mit v předčítaných ukázkách s překlady 
aktuálně vycházející evropské literatury. V 
našem městě jsme letos vybrali následující 
knižní tituly:

Nemá, a dobře, že nemá od spisovatelky 
Ediny Szvoren. Povídky oceňované maďar-
ské autorky nám prozradí odpovědi jen na 
některé z těchto otázek, na jiné si čtenář 
bude muset přijít sám. Něco beznadějně 
chybí. V hloubi každé povídky cítíme skry-
tou přítomnost tiché tragédie, která však už 
dávno vrostla do vypravěčovy posmutnělé 
existence. Odhalíme ji? Ukázku předčítal 
Michal Müller v Římskokatolickém kostele 

Svatého Václava. 
Třetí svatbu od vlámského romanopisce 

Toma Lanoye předčítal pod altánem Vzdě-
lávacího centra filmový a divadelní režisér 
Dan Pánek. V líčení obou osamělých lid-
ských osudů je mnoho pochopení pro ty, 
jimž osud do vínku nedal pouze jednodu-
ché výzvy. 

Co je odtud vidět od německé spisova-
telky Mariany Leky předčítala ve foyeru 
ZUŠ Zdena Kuprová. Dojemný příběh je 
promyšlenou meditací o tom, jak ztráta a 
láska utvářejí člověka i komunitu. O hledá-
ní místa ve světě, i když to místo je právě 
tam, kde jste začínali. 

V Česku velmi populární žánr severské 
krimi předčítala v Sokolovně Miroslava 
Fuchsová z románu podle skutečné udá-
losti Antarktida lásky od výrazné švédské 
autorky Sary Stridsbergové. Jaké to je být 
svědkem své smrti? A jak se smířit s tím, že 
se svět točí dál i bez vás?

Z polské tvorby předčítal Lukáš Hanze-
lín ukázku z románu Oslněni světlem od 
Jakuba Zulczyka v jubilejním chrámu Mis-
tra Jana Husa. Kniha patří k nejzdařilejším 
a nejpopulárnějším počinům současné pol-
ské literatury a dočkala se rovněž seriálové 
adaptace z produkce HBO. 

Trasa Noci literatury byla završena 
předčítáním v knihovně. Zde předčítala z 
italského románu Kolibřík od autora San-
dra Veronese, Maruška Samková Dos San-
tos. Číst tento melancholický román, jehož 
tematickou konstantou je smrt a umírání, 
a přesto z něj sálá víra v život a v lidské po-
kolení, je jako listovat albem fotografií, pro-
bírat se zaprášeným archivem, dívat se na 
staré filmy, poslouchat staré desky.

Nejlepší kvalitu přednesu mluveného 
slova v letošním ročníku Noci literatury 
převzaly ženy. Zdena Kuprová, Miroslava 
Fuchsová a Maruška Dos Santos. Se zvý-
šeným zájmem lze čtenářům doporučit se-
verské krimi Antarktida lásky. Pečky se 
připojují na mapu kultury. Budeme se na 
vás těšit při příštím ročníku.

Michal Müller, patriot Polabí, 
člen kulturní komise města Pečky

Benefiční 
koncert

V neděli 26. 9. jsme se již počtvrté měli 
možnost zaposlouchat do tónů varhan. Pod 
záštitou starostky města se konal benefiční 
koncert, na kterém zazněly skladby barok-
ních mistrů v podání Mgr. Václava Petera. 
Stejně jako v uplynulých letech byl i vý-
těžek tohoto koncertu věnován na opravu 
vitrážových oken v kostele. Celkem bylo 
vybráno 16. 000,-. Děkujeme!                                                                                                  

redakce



Z kultury / Společenská kronika6 Pečecké NOVINY            2021 | 10

Vejce natvrdo
Nápis na hrobě: Pojídej, pij, bav se a 

přijď. A milí Pražané se snažili, aniž mys-
leli na to „přijď“.

Už několikrát jsme se dotkli v našem po-
vídání pražské „rozežranosti“, to prosím ci-
tuji podle knihy Jak se bavila Praha, vždyť 
například v roce 1842 spořádali mimo jiné 
203 082 kop vajec. Uvažme, že Praha zdale-
ka neměla milion obyvatel.

Jako se v dnešní době najdou tací milov-
níci švestkových knedlíků nebo pálivých 
papriček, že se jimi napchávají v soutěžích, 
tak se v té době v Praze objevil jedlík, jenž 
využíval výdrže svého žaludku k uzavírání 
sázek „co všechno spocívá“. A tak spořádal 
najednou několik kop vajec natvrdo, které 
ovšem museli dodat sázející. Doufejme, že 
mu bylo dopřáno dožít se stáří.

Ve 20. letech minulého století se stala 
v Praze populární tzv. Mazdaznanská ku-
chařka, uvedená přítelkyní básníka Oto-
kara Březiny. Mazdaismus – staroperské 
náboženství. Cílem tohoto hnutí bylo „udr-
žovat zdravé tělo půsty, vegetariánskou 
stravou, dechovými cviky a projímadly“. 
Chudák básník, nebýt jeho přítele, do po-
zdního věku by nepoznal, jak chutná řízek.

Jak se podle staroperského způsobu 
vařila vejce natvrdo, aby byla dobře stra-
vitelná? Obrňme se trpělivostí: „Abychom 
dosáhli dobré stravitelnosti, dbáme, aby se 
bílkovina srážela jen pozvolna. Vejce vlo-
žíme do studené vody a vodu ohřejeme jen 
na 60˚C“. Poté se hrnec odstaví a nechají na 
kraji plotny dojít, asi ¾ hodiny. Ovšem kdo-
ví, zdali nás už nepřešla chuť.

Ze 30. let pochází kniha Desetiminuto-
vá kuchyně, určená každému, kdo si chce 
ušetřit čas. Jsou tu kouzelné rady, třeba jak 
kontrolovat teplotu vody. „Občas ponořte 
do tekutiny prst. Jakmile se teplota stane 
nesnesitelnou, zmírněte plamen“. Vejce 
natvrdo se tu vaří deset minut. Doporučuje 
se dát si ho se solí, máslem, hořčicí, „ještě 
lépe chutná s octovým křenem“. Ale uvařit 
vejce je prubířským kamenem kuchařské 
vyspělosti, na kterém mnohý ztroskotá. 
Jako starý mládenec v Haškově povídce, 
který vařil vejce naměkko celou noc. Ne-
změkla. Jistý francouzský inspektor položil 
dívkám na vyšší dívčí otázku: „Jak dlouho 
musí se vařiti vejce naměkko?“ Odpověď 
zněla od půl hodiny až po mínění, že vejce 
naměkko nelze vůbec uvařit.

Položte prosím stejnou otázku nejbližší 
vzdělané dívce.

Z. Ferešová

Vzpomínáme

25. 10. uplyne rok od úmrtí pana Milo-
slava Berana a zároveň i 10 let od úmrtí 
jeho manželky Růženy Beranové. 
Stále vzpomínají dcera a syn s rodina-
mi.

17 hodin.
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Jak se zbavit exekucí bez úroků 
a vysokých nákladů exekutora?

Občané mají možnost zastavit určitá exekuční řízení bez úroků a vysokých nákladů 
exekutora. Jde o exekuce, jež jsou vedeny k vymožení pohledávek veřejnoprávních sub-
jektů a jsou vymáhány soukromým exekutorem. Občan tak má možnost zaplatit zbytek 
dlužné částky a poplatek exekutorovi 908,- Kč.

Pojďte řešit vaše exekuce. Nevíte, jak na to?
Kontaktujte Dluhovou poradnu v našem městě. Jsou vám k dispozici dluhové poradky-

ně Šárka Lauko 739 320 341 a Kateřina Poláčková 722 978 842.

Ohlédnutí 
za setkáním

Rádi bychom touto cestou poděkovali 
všem návštěvníkům posvícenského setká-
ní u kaple sv. Jana Nepomuckého ve Vel-
kých Chvalovicích a dětskému pěveckému 
sboru ARCHA, působícímu při farním spo-
lečenství Českobratrské církve evangelic-
ké, který letošní program připravil. V prů-
běhu vystoupení zazněly známé skladby, 
vybrané pro tuto příležitost.

U kaple byly umístěny nástěnky při-
pomínající její historii, proměny a znovu-
vysvěcení, doplněné o další zajímavosti, 
související s osobnostmi, které ke kapli bě-
hem těchto let zavítali. Závěrem byli všich-
ni pozváni na malé pohoštění.

Děkujeme, že jste se svou účastí podíleli 
na příjemné atmosféře. 

V příštím roce, kdy oslavíme 30. výročí 
znovuvysvěcení se s vámi opět rádi setká-
me. www.akademiepecky.wixsite.com/aka-
demie

Ludmila Švandová

Food festival ve Velkých Chvalovicích
I letošní, již 3. ročník Food festivalu ve 

Velkých Chvalovicích, který pořádá sdru-
žení Naše Pečky a letos se konal v sobotu 
18. 9. 2021 od 11 do 14 hod., se velice vydařil. 
Počasí nám přálo, bylo příjemně a chvílemi 
i svítilo slunce, ale hlavně dorazila spousta 
milých lidí, přátel a sousedů, kteří přinesli 
nabídnout své domácí výtvory nebo kteří 
přišli naopak ochutnat a popovídat – letos 
jsme si mohli užít kromě výborných polé-
vek (dýňové a lilkové) i např. zeleninový 
salát s avokádem, pomerančem a kreveta-
mi, chilli con carne, poctivý guláš i různé 
druhy slaných koláčů a závinů, pečiva s 
různými pomazánkami, nechybělo ani ně-
kolik druhů klobás podávaných přímo z 
udírny či vepřová krkovice s chlebem podá-
vaná z grilu. Dále nelze nezmínit famózní 
sladké domácí delikatesy jako kremrole, 

různé druhy koláčů, šátečků, i jiných drob-
ných sladkostí, včetně domácího perníku 
připraveného nejmladším (desetiletým) 
účastníkem Food festivalu Štěpánem. Z 
nápojů nechyběl skvělý burčák, svařené 
víno i lahvová vína, pivo, limo, káva i čaj. 
O zábavu dětí se kromě přilehlého dětské-
ho hřiště také již tradičně postaral velký 
skákací hrad zapůjčený od pana Holuba z 
RE-MAXU, kterému za zapůjčení i dodání 
velice děkujeme, stejně jako všem dalším 
dobrovolníkům, kteří s přípravou Food 
festivalu pomohli, a to zejména Šárce Ho-
rynové a Jarce Heroldové, rodině Švejnoho-
vých, také fotbalistům Velkých Chvalovic, 
kteří ochotně pomohli předem i v průběhu 
akce, a v neposlední řadě nové provozova-
telce obnovené restaurace na hřišti Daniele 
Cínové, která poskytla akci zázemí. Také 

srdečně děkujeme všem nabízejícím za je-
jich energii, čas i s láskou připravené dob-
roty, bez nich by akci nebylo možno konat, 
děkujeme i všem návštěvníkům, kteří svou 
návštěvou pořádání této akce podpořili, 
snad si všichni dobře pochutnali a na akci 
se pobavili. Tradičně měl Food festival opět 
i charitativní rozměr, tentokrát se pořádala 
sbírka na nový herní prvek na dětské hři-
ště ve Velkých Chvalovicích, všem přispě-
vatelům moc děkujeme, podařilo se vybrat 
nemalých 3.000,- Kč. Věříme, že na dalším 
ročníku Food festivalu budou naše děti 
moci nový herní prvek již vyzkoušet, ale ze-
jména se již nyní na tuto akci a její skvělou 
sousedskou atmosféru provoněnou vůněmi 
připravených dobrot moc těšíme.

Za Naše Pečky Lucie Houdková
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Poštovní holubi 
v Pečkách

V minulém čísle jsme si povídali o tom 
jak vychováváme své nové naděje my cho-
vatelé doma. Dnes si povíme další možnost, 
jak zjistit kvalitu svého chovu. Jsou to tes-
tovací stanice (TS) pro mladé holuby – ho-
loubata. Jsou to obrovské areály, kde se o 
holoubata pečlivě starají. V České republice 
máme hned dvě. Jedna je v Čechách (Řeča-
ny nad Labem) a druhá na Moravě (Štern-
berk). Několik dalších TS je na Slovensku, 
Ukrajině, Číně či Jihoafrické republice.

Do těchto stanic může umístit svá ho-
loubata kterýkoliv chovatel a to i z jiného 
státu. Počet holoubat od jednoho člena není 
nijak omezen.

Jelikož se v těchto TS létá o finanční 
ceny, je nutné za každé dodané holoubě za-
platit vstupní poplatek, odevzdat rodokmen 
holouběte opatřený průkazem o vlastnictví 
a vlastnoruční podpis chovatele. Zároveň 
při dodání holoubat je třeba předložit ve-
terinární potvrzení o provedené vakcinaci 
proti paramyxoviróze, holoubata musí být 
dodána ve věku minimálně 40 dnů, lepší 
jsou však holoubata ještě starší.

V takové TS se sejde i na tisíce holoubat. 
No a pak již vše za vás obstará majitel stani-
ce a jeho tým. Krmí, sledují zdravotní stav, 
léčí, čístí a trénují. Vy již jen na internetu, 
na stránkách dané TS sledujete, jak se vše 
vyvíjí. Online jsou zde i dolety z nácviků i 
závodů.

Když jsou holoubata dost stará, začíná 
se s prvními nácviky, těch je hned několik. 
Holoubata jsou již v té době načipovaná a 
vy můžete doma živě sledovat dolet a  koli-
kátý váš jedinec přilétl. Po trénincích při-
jdou ty pravé závody. Je jich tak pět, podle 
toho o kterou testovačku jde. Teď již jde do 
tuhého, jelikož se již létá o finanční odmě-
ny. Finálový závod, který bývá něco nad pět 
set km velmi hezky finančně ohodnocen, a 
tak je samozřejmě každý ve velkém očeká-
vání jak si jeho jedinec povede a zda vůbec 
doletí. 500 km je na holoubě již pěkná „štre-
ka“ a ne každé to zvládne. Z takového závo-
du se vrátí tak třetina až polovina holoubat. 
Tato holoubata jdou pak do dražby. Zisk z 
nich si rozdělí původní majitel a TS. Pokud 
si chce původní majitel holoubě ponechat, 
odkoupí ho z TS za domluvenou cenu, aniž 
by šlo do dražby.

A ceny? Vítěz finálového závodu si letos 
např. v TS Šternberk přišel na 15.000,- Euro 
(375.000,- Kč). V zahraničních TS jsou tyto 
ceny daleko vyšší, ale je fakt, že jsou dražší 
vstupní poplatky. Oceněných je prvních sto 
přilétlých holoubat, kdy se odměna s kaž-
dým holoubětem snižuje.

Tak přemýšlejte, jestli se k nám nechce-
te někdo přidat, byli bychom moc rádi.

Petra Mašínová
Výletníci

Po delší době jsme si udělali výlet do 
Ratají nad Sázavou, kde jsme si prohlédli 
expozici místního zámku. Vrátili jsme se do 
nedaleké minulosti, neboť zde probíhá vý-
stava kočárků a hraček, které jsme si ještě 
dobře pamatovali z našeho mládí. Jedním 
ze zajímavých exponátů byl také kočárek 
pro čtyřčata. Po prohlídce jsme došli do Le-
dečka na nádraží a napočítali celkem 9 km.

Také letos jsme uspořádali turnaj v pe-
tangu. Dvě kola jsme odehráli za teplého 
počasí a dohrávali další týden v bundách. 
Své loňské vítězství obhajovaly Jana s Ani-
nou. A obhájily! Vyhrály všechna utkání. 
Obdiv patří také Janě a Věře, které, ač obě 
měly zlomené ruce, si turnaj nenechaly ujít.

Věra Šuková

Preventivní kastrace psů a koček
Česká republika je národ pejskařů a 

milovníků koček. Dnes snad nenajdete do-
mácnost, kde by neměli psa, kočku a nebo 
alespoň křečka, potkana či jiného drobné-
ho savce, ptáka, plaza....

Psi a kočky nejsou jen zvířecími členy 
domácnosti, ale skuteč-
nými parťáky nejen pro 
děti ale i pro dospělé. 
Zvířatům je dopřána ma-
ximální péče – a to nejen 
veterinární, psi mají svůj 
vlastní welness, cukrár-
nu, dokonce i krematori-
um.

Stále více majitelů 
zvířat dbá na preven-
ci různých onemocně-
ní - chodí na pravidelné 
očkování, odčervení, 
zvířata postupují pravidelnou kastraci. Prá-
vě o preventivních kastracích bude tento 
článek. Jak už asi všichni víte, kastrace je 
zákrok invazivní, proto se řada z Vás bojí u 
svého zvířete operaci podstoupit. Kastrace 
je zákrok rutinní, feny, kočky po kastraci 
do 30 min. chodí, na břiše mají malou ji-
zvičku obvykle 1 cm (u koček) a až 5 cm (u 
fen). Málo kdo však ví, že kastrace je oprav-
du zákrok preventivní, tzn. že předejdete 
řadě nemocí spojených s reprodukcí, např. 
pseudograviditě, zánětům dělohy, nádorům 

mléčné žlázy.
Věděli jste, že starší nekastrované feny 

či kočky trpí záněty dělohy, příp. onkologic-
kými onemocněními, na jejichž následky 
později často umírají?

Věděli jste, že hormonální antikoncepce 
není pro zvířata vhodná, 
z důvodů vážných zdra-
votních komplikací, jako 
jsou záněty dělohy, cysty 
na vaječnících nebo po-
ruchy krvetvorby?

Ve své praxi se dost 
často setkávám s tvrze-
ním, že kočka by měla 
mít 1x za život koťata, 
fena štěňata. Toto tvrze-
ní je nepravdivé, je s tím 
spojena řada zdravotních 
komplikací, pro zvíře je 

gravidita a porod velkou zátěží a stresem.
Možná jste si všimli, že v našem městě 

začíná být velký problém množství toula-
vých, nekastrovaných koček. Řada z vás, se 
na nás obrací s prosbou, že jim kočka poro-
dila koťata a co s tím má dělat. V našem oko-
lí je několik útulků či depozit, vemte však 
na vědomí, že jej provozují lidé dobrovolně 
a nepobírají ani od města, ani od státu žád-
né dotace. Útulky jsou financovány z darů 
lidí a většinou mají jen omezené kapacity. 
Peníze, které se nasbírají, vystačí sotva na 
kastrace, očkování a jídlo pro kočky.

Toulavé kočky jsou často nemocné, mo-
hou trpět nemocemi, které si přenášejí mezi 
sebou, ale i nemocemi, které jsou přenosné 
i na lidi. Pokud kočky nebudeme kastrovat, 
riskujeme jejich přemnožení a onemocnění 
i našich dětí.

Věděli jste, že jeden nekastrovaný ko-
cour může mít za život až milion potomků? 
Pokud budete mít 1 kočku, která bude mít 
až 6 koťat 3xročně, to je za rok 18 koťat, dal-
ší rok je to 300 potomků a za 2 roky 5000 
koťat...to tu budeme mít „kočičí pandemii“.

Kastrovaná kočka je spokojená, více se 
drží doma, netoulá se, nepere se, loví myši a 
nemá zájem řešit teritoriální problémy.

S pomocí kastračních programu jako je 
například KASPRO je kastrace pro toulavé 
kočky téměř zdarma, stačí se opravdu jen 
snažit a nebýt lhostejní.

MVDr. Ivana Svobodová, Veterinární or-
dinace Masarykovo nám. 23, Pečky, www.
veterinasvobodova.cz
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Procházka Parkem svobody

Blížící se podzim je ideální příležitostí 
pro procházky v našem parku. Stromy za-
čnou měnit barvy svých listů a před zimou 
nám před očima rozehrají paletu barev, kte-
ré dokážou ve svých korunách vykouzlit.

A za jakými cíli se můžete do našeho 
parku vydat? Park skrývá pár zajímavostí, 
které nejsou na první pohled vidět.

U cesty do areálu AFK roste po pravé 
straně statná lípa. Za ní, v trávě, je skrytá 

malá deska s rokem 1968. Ta nám má připo-
menout událost z 27. 10. 1968, kdy sem zasa-
dili lípu společně pionýři, junáci, turistický 
kroužek i přítomní místní funkcionáři. Při 
výsadbě byla recitována báseň Jana Aldy – 
Strom republiky. Tu se mi ale nepodařilo 
dohledat v žádné dostupné literatuře. 

O kousek dál, v řadě stromů mezi sáň-
kovačkou a halou roste odlišný strom od 
ostatních. Má výrazně užší korunu a zelené 
listy udrží delší čas, než okolní stromy. Jed-
ná se o v Česku nepříliš častou Střemchu 
pozdní. Tento druh byl dovezen ze Sever-
ní Ameriky roku 1630 do Paříže. Poté byl 
vysazován do zahrad ve Francii, Dánsku a 
Německu. Dnes je považován za invazivní 
druh. Střemcha v našem parku je vitální 
strom vysoký 15 metrů s obvodem kmene 
1,5 metru.

Dalším listnáčem ze Severní Ameriky je 
Liliovník tulipánokvětý. Ten byl vysazen 
v rámci revitalizace parku. Najdete ho na 
dvou místech. Při vstupu do parku z Tře-
bízského ulice ho naleznete po levé straně 
od vyšlapané cesty do Bačova. Druhý strom 
naleznete napravo od hlavní cesty od Tře-
bízského ulice. Vzhledem k tomu, že tento 
strom může dorůst výšky až 40 metrů, v bu-
doucnu vytvoří výrazné dominanty u vstu-
pu do parku.

Kromě stromů nalezneme v parku i ně-
kolik vymezených ploch dřevěnými kůly. 
Tři trvalkové záhony jsou vymezeny kůly 

s provazy. V každém záhonu je skladba při-
bližně 25 druhů rostlin, které mají zajistit 
jak pestrost záhonů, tak i průběžné kvetení 
jednotlivých druhů v průběhu celého roku. 
Tři plochy jsou vymezeny kůly bez provazů. 
V průběhu letošního roku nevypadaly příliš 
vzhledně a byly posekány jen dvakrát. Je to 
tím, že zde byl vyset bylinný trávník nebo 
květnatá louka. Obojí potřebuje alespoň 
dva až tři roky, aby se vyseté rostliny prosa-
dily. Při plení by došlo k poškození výsevu, 
a tak byly odstraněny jen největší plevele. 
Tyto plochy nám svou krásu naznačí snad 
již příští rok.

A samozřejmě nesmím zapomenout na 
připomínku na největšího Čecha -  Járu Ci-
mrmana. Pomník v parku připomíná veli-
kánův nápad Zeměkoule v kostce. Navíc se 
na něm pro každý rok objevuje nové heslo. 
Heslo pro rok 2021 přišlo kvůli covidu se 
zpožděním a tak, pokud vám uniklo, nevá-
hejte se na něj podívat.

A mimochodem, kdysi jsem pátral po 
tom, zda má park nějaký název… a překva-
pilo mne, že ano. Víte o tom, že park byl 27. 
10. 1968 pojmenován parkem Svobody? 

Tou dobou byl park velmi mladý a zasa-
zeným stromkům bylo kolem deseti let. 

Přeji příjemnou procházku parkem – ať 
už za některým z popsaných cílů, nebo jen 
pro zpestření posledních teplých dní letoš-
ního roku.

Tomáš Vodička

Mateřské centrum PRAMÍNEK 
Co letos nabízíme:         začínáme od 5.9.2021 

 
♥Dopolední  Hrátky s batolátky  pro maminky s nejmladšími 
dětmi 
Zpívání, říkání, cvičení, tvoření, montessori aktivity  
Čtvrtek 9:30 – 12:00, 50,-/dopoledne 

 
 
♥Hravé muzicírování s Míšou  

Hravou formou, pomocí her, zpívání, pohybu a hraní na nástroje se děti zdokonalují v hudebních 
schopnostech a dovednostech 
středa  16:00 – 17:00 (3-7 let), 17:00 – 18:00 (7-99let) 50,-/lekci 
 

♥Zálesák s Danou a Míšou 
Kroužek rpo ty, které baví příroda, výlety a hry. Práce s mapou, poznávání rostlin, základy 
zdravovědy…..a plno her. Jednou za měsíc výlet. 
Úterý 17:00 – 18:30, 50,-/lekci 
 

♥Ukulele s Míšou 
Skupinová hra na ukulele pro radost, vhodné pro úplné začátečníky, nástroj zajistíme 
Úterý 16:00 – 17:00  (od 7 let) 50,-/lekci 
 

♥Než nás škola zavolá s Martinou a Radkou 
Mix grafomotorických, logopedických, rytmických a pohybových her a cvičení pro děti od 4 let 
Čtvrtek 16:30 – 18:00, 50,-/lekci 
 

♥Háčkování s Dášou 
Pro kohokoliv, kdo se chce naučit či se zdokonalit v háčkování 
Středa 18:00 – 19:00, 50,-/lekci 
 

 ♥Ženský kruh MaSo 
Zpívání, povídání, sdílení, sportovní aktivity (ping pong či badminton)  pro ženy každého věku 
Pátek 18:00 – 19:30 každý sudý týden 
 
 
 
 
Chystáme pro vás víkendové projektové dny:  
  
♥Noc s Andersenem-17.-18.9.  čtenářské aktivity, hry, promítání 
♥Víkend pro ženu 2.-3.10.  metoda STM, cvičení, občerstvení 
♥Jóga pro dospělé 16.10. a 13.11.,11.12.,15.1. 
♥Bazárek zimních potřeb– 16.10. od 15 hod 
♥Drakiáda-6.11. od 14 hod   

 
Pro více informací volejte 777 296 131 nebo pište na mcpraminek@seznam.cz  

www.mcpraminek.cz, www.facebook.com/mcpraminek 
ukázková hodina vždy zdarma 

Noc s Andersenem 
v Pramínku

Letošní rok byl výjimečný mnohými způsoby. A 
jedním z nich bylo i to, že celorepubliková akce zva-
ná Noc s Andersenem (která slavila 21. výročí) měla 
klouzavé datum podle potřeb jednotlivých institucí.

A tak zcela netradičně se v centru Pramínek ko-
nala 17. 9. 2021. A nově také probíhala v prostorách 
na faře, kde od září probíhají všechny aktivity centra 
Pramínek. Sešlo se na 10 nadšených dětí, které byly 
odhodlané věnovat se čtenářským aktivitám, hrám a 
odvážně i v centru přespat. V průběhu večera se se-
známily s devíti literáty, kteří letošního roku slavili 
nějaké výročí (narození či úmrtí), a k nim pak plnily 
nejrůznější úkoly. Například kvíz o pohádkách Vác-
lava Čtvrtka, spojovačku básní Jaroslava Seiferta a 
obrazů Josefa Lady a Mikoláše Alše, čtení Perníko-
vé Chaloupky od Františka Hrubína a vymýšlely své 
vlastní verze, bingo s příběhem z Knih džunglí od R. 
Kiplinga nebo zpívaly písničky Zdeňka Svěráka. Děti 
se nebály vyjít na noční bojovku a vyřešit Záhadu 
zmizelých muffinů na motivy královny detektivek A. 
Christie. A tradičně nás čekalo noční promítání Ande-
rsenových pohádek ze staré promítačky a závěrečné 
kino pohádky Čarodějnice, kterou už někteří zaspali.  
Domů si každý odnesl oblíbený komiks Asterixe.

Doufám, že všem se večer líbil, a příští rok snad v 
již klasickém čase se těšíme na další NOC S ANDER-
SENEM. Čtení a pohádkám zdar!

Michaela Brčáková
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Minigolf
Další kolo 1. ligy se hrálo v Pelhřimově. 

Tam jsme slavili velký úspěch. Naše hráč-
ka Vlaďka stála na bedně, byla první. Další 
turnaje budou v Plzni a v obchodním domě 
Kotva v Praze.

Trénink zájemců o minigolf je ve středu 
od 15 do 16 hodin na minigolfovém hřišti.

V. Šuková

Pečecké Svatováclavské vinobraní
navštívila letos Hejtmanka Petra Pecková

Již šestý ročník Svatováclavského vino-
braní se uskutečnil ve městě Pečky. Krá-
lovský pár přijel na koních s průvodem bu-
beníků v čele. Královští bubeníci s vervou 
vybízeli přihlížející publikum k přivítání 
krále a královny, provoláním „Sláva králi“. 
Někteří lidé se aktivně připojili, jiní zůstali 
toporně stát, bez znalosti dvořanské etike-
ty, jak správně krále pozdravit. Zahajova-
cí řeč k místnímu lidu pronesla královna 
Anna Falcká. Po ní v proslovu pokračoval 
král Karel IV., který připomněl, jak je dů-
ležité chránit své vlastní symboly, jako je 
například kříž na věžích kostelů, tolik pří-
značný pro naše kulturní prostředí a zemi. 
A také, jak je důležité chránit si uchování 
svobody. Neboť její cenu mnohdy pochopí-
me, až o ni přijdeme. Občanům i vínu po-
žehnal náš pan katolický farář, páter Josef 
Nerad, který si pro ně připravil legendu o 
víně. Na pódiu se poté s místními přivítala 
také místní starostka Alena Švejnohová. 

Královnu na Pečeckém vinobraní letos 
prezentovala Iveta Štědrá z Kolína. Jako 
kostýmovaný král ve čtvrceném varkoči 
se symboly českých lvů vystoupil Michal 
Müller z Peček. Symbol lva, kterého dnes 
máme ve státním znaku, nebo na vlajce 
Středočeského kraje, získal do erbu Přemy-
sl Otakar I. od šlechtického rodu Welfů, z 
území dnešního Německa. 

Následovalo vystoupení nazvané Bedna 
kolínské skupiny šermířů Poprávu. Souboj 
rytířů o okovanou pokladnici předvedli 
šermíři věrně a poutavě, s horlivým nasaze-
ním. Někteří diváci raději poodstoupili do 
pozadí, aby neschytali také nějakou ránu 
mečem. Kolínské šermíře můžete znát 
např. z filmové pohádky Princezna zakletá 
v čase. Na letošní vinobraní přijaly pozvá-
ní také hejtmanka Středočeského kraje 
Petra Pecková (STAN) a poslankyně Věra 
Kovářová Železná (STAN). Hejtmanka Pe-
tra Pecková vystoupila na pódium společ-
ně s královským párem a paní starostkou. 
Pozdravila místní obyvatele i návštěvníky 
z okolí. K potěšení asi většiny přítomných 
paní hejtmanka zmínila, že jsou Pečky ma-
lebným městem. Jako pozornost od králov-
ského páru obdržela květinu. Po návštěvě v 
Pečkách pokračovala na Dvořákův hudeb-
ní festival do Kolína, který se koná s finanč-
ní podporou Středočeského kraje.

Zatímco děti hojně dováděly na skáka-
cím hradu, jejich dospělý doprovod si mohl 
vychutnat čerstvý burčák z Moravy. Červe-
ný byl dovezen z vinic vinařství Bisenz z 

Bzence, bílý pocházel z produkce vinařství 
Konečný z Čejkovic. Hudební doprovodný 
program letos zprostředkovala kapela Vr-
zavá Suzy, která je složena z muzikantů 
z Peček, Nymburka i z Prahy. Na country 
žánr návštěvníci události reagovali s nadše-
ním. Za světla měla jen hrstka odvážných 
odvahu tančit v prostoru před pódiem. Po 
devatenácté hodině, když se vinobraní blíží 
k závěru, dožadují se tanečníci pochopitel-
ně přídavku. Škoda, že ochota (či odvaha?) 
tančit se objeví pokaždé, až tanečníky scho-
vá rouška tmy. Kapelnice Iva Misarová sou-
hlasila s pěti hudebními přídavky, víc již 
čas vyměřený zábavě však nedovolil. 

Vstup na událost zdarma je možný za-
jistit financováním jedině s většinovým 
příspěvkem města a s podporou místních 
podnikatelských subjektů, zato všem patří 
poděkování. A také všem, kdo jste přišli, na 
to, jaké bylo v neděli ochlazení, zavítalo vás 
na vinobraní hodně.

Otázky na hlavního pořadatele a autora 
vinobraní v Pečkách.

Co se zlepšilo na pořádání vinobraní 
od minulého roku? 

    Je to manuální pomoc. Konkrétně můj 
spolužák ze ZŠ, Radek Skala, svou profe-
sí vedoucí výzkumného ústavu rostlinné 
výroby. Pomohl nám postavit mobiliář a 
připravit párty sety, aby mohli návštěvníci 
pohodlně sedět. Za zapůjčení dalších párty 
setů a odvoz děkuji Lukášovi Hanzelínovi, 
řediteli kulturního střediska. S přípravou 
pódia, označením informačními cedulemi a  
účetnictvím k události mi také výrazně po-
mohla moje matka Lenka Beranová. Děku-
ji všem, kdo přiložili ochotně ruku k dílu a 
pomohli připravit vinobraní pro veřejnost. 
Za fotografie z události děkuji fotografovi 
Jaroslavu Železnému.

Co byste uvítal ke zlepšení? 
Kdyby návštěvníci vinobraní uměli ná-

ležitě pozdravit přijíždějící královský pár 
pozdravem „Sláva králi. Ať žije král český a 
královna“. Aby se lidé více usmívali na sebe 
navzájem a přidali se do tance dříve. Kape-
lu to rozhodně potěší a bude se jim také 
lépe hrát. Přemýšlím o variantě s place-
ným vstupem, příspěvkem na vinobraní od 
návštěvníků. Tak jak se běžně děje jinde. 
Mohl by potom být připravený ještě bohat-
ší hudební a doprovodný program. Zajistit 
financování události pro veřejnost se vstu-
pem zdarma je totiž vždy náročné.

Michal Müller, pořadatel vinobrání, patriot 
Polabí, člen kulturní komise města Pečky

Pozvání na přednášku 
do nově zrekonstruo-
vaného přednáškového 
sálu Kulturního stře-
diska města Pečky.
 

Česká křesťanská akademie, Místní 
skupina Pečky opětovně zahajuje svou 
činnost. První pořádaná přednáška 
se uskuteční ve středu 27. 10. 2021 od 
17:00 hodin. 

Pozvání přijal historik RSDr. Ladi-
slav Jouza z Regionálního muzea v Ko-
líně, který přednese zpracování tématu 
„Sladkosti na Kolínsku“.

„Kolínsko patřilo mezi význačná 
střediska tovární výroby kávových 
náhražek, ale také čokolády, kakaa a 
cukrovinek. Od roku 1869 zde postup-
ně vznikly tři velké továrny a několik 
menších provozů. V Kolíně se dodnes 
sladkosti vyrábějí. V přednášce budou 
připomenuty zajímavosti z historie 
těchto firem a osudy význačných osob-
ností z jejich managementu. 

Zapomenout samozřejmě nemůže-
me ani na jejich výrobky, včetně ikonic-
kého Granka.“ (Zdroj: přednášky - Mu-
zeum Kolín - www.muzeumkolin.cz)

Přednáška se uskuteční v souladu s 
platným vládním nařízením. 

Těšíme se na setkání s vámi.
www.akademiepecky.wixsite.com/akademie

Farmářské trhy 
- poděkování

Dne 4. 9. 2021 se konaly tradiční farmář-
ské trhy. Děkuji všem farmářům a podnika-
telům, že přijeli a nabídli své produkty.  Po-
děkování také patří všem občanům, kteří 
přišli a koupili si jejich výrobky. Děkuji za 
spolupráci všem, kdo mi s organizací trhů 
pomohli.

Už nyní se těšíme na další trhy, které se 
uskuteční 16. 10. 2021 opět na stejném mís-
tě.

Organizátor akce Jaroslava Heroldová

• 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



Tváře Peček 1110 | 2021         Pečecké NOVINY            

„Nejlepší oslavou je spokojený zákazník“, 
říká Robert Kotajny ke 12. výročí značky Polabské uzeniny

Vše začalo před 
30 lety, když Petr 
Klimeš jako fyzická 
osoba začal podni-
kat v oblasti masa a 
uzenin. O 20 let poz-
ději založil firmu PK 
ham s. r. o., která se 
stala dodavatelem 
masa a uzenin pro 
obchody a restau-
rační provozy. V roce 
2011 vznikla značka 
Polabské uzeniny. 

Zároveň mají síť vlastních prodejen, jednu 
z nich také v Pečkách za tratí. Celkově má 
společnost téměř 30 zaměstnanců. Povídali 
jsme si se společníkem, panem Robertem 
Kotajny.

Jste společníkem, co vše máte na sta-
rost?

Máme s kolegy rozdělenou práci. Napří-
klad paní Šafránková má na starost pro-
vozně- výrobní část tady v Pečkách, kole-
ga Charvát řeší výrobní program, vymýšlí 
nové receptury a speciality, řeší logistiku. 
Petr Klimeš spravuje firmu z globálních 
hledisek, včetně prodejní sítě. Na mě zby-
la ta nejméně atraktivní část (smích), což je 
hlavně ekonomika a administrativa.

Letos je to 30 let od založení firmy, 
proč neslavíte výročí?

Nejsme příznivci okázalých VIP akcí. 
Slavili jsme 10. leté výročí výrobny a pro-
dejny v Pečkách, ale nebylo to nic velkého. 
Raději se soustředíme na provoz jako tako-
vý a nejvíce nás těší, když je zákazník spo-
kojený.

Kdejaké firmy neustále nabízejí pro-
dukty s příběhem. To není váš případ. 
Proč?

Za naším příběhem je neuvěřitelná prá-
ce lidí, kteří pro nás pracují a spokojení 
zákazníci, kteří se k nám rádi vracejí. Má-
lokdo si dokáže představit, co taková práce 
obnáší. Vstávat každý den brzy ráno, věno-
vat se přípravě, výrobě, balení, expedici, 
rozvozu, prodeji, úklidu atd.

Z hlediska marketingu by byl příběh asi 
fajn, ale zpravidla je to tak, že příběhy vzni-
kají někde v kancelářích a málokdy jsou 
odrazem reality. S kolegy máme za sebou 
desetiletí zkušeností a ty zkušenosti nás 
naučily, že je lepší si nevymýšlet. Důvěra se 
musí budovat postupně. Nechceme vyprá-
vět příběhy „o mase ze šťastných býčků z 
horské pastviny, či o broukajících si vepří-
cích“. Chceme mít kvalitní produkt a služ-
by pro naše zákazníky.

Celé je to o byznysu a dřině. Už jenom 
prosadit se na trhu je výzva… a pak se na 
něm udržet. 

Kdybych měl zmínit nějaký příběh, tak 
si vzpomenu na nedávnou nehodu v centru 
Prahy, kde se náš rozvozový vůz dostal, ne 
naší vinou, do dopravní nehody. Vůz zablo-
koval dopravu a my jsme museli kreativně 
řešit jak co nejrychleji poškozené auto vy-
ložit a objednávky klientům co nejdříve 
doručit náhradním způsobem. Vymýšlení 
pohádek není náš šálek čaje.

Ptají se zákazníci více na původ zbo-
ží?

Čas od času ano. V některých případech 
máme svízel s označováním zboží, informa-
cí musíme poskytovat tolik, že to na štítku 
skoro nelze přečíst. Pokud si zákazník řek-
ne, dáme mu veškeré informace, které ho 
zajímají. Pro nás je podstatné, aby zákazník 

viděl naše zboží, nechceme ho schovávat za 
cedulky.

Nemůže to vypadat, že něco skrýváte?
Vůbec ne. Naše výrobky jsou zařazeny 

do vyšší kvalitativní jakostní třídy, uzeniny 
obsahují více jak 80 % masa. Často si lidé 
myslí, že když je na etiketě napsáno 95 % 
masa, že to něco znamená, ale uzeniny se 
musí nějak vyrobit. Aby takový párek dr-
žel pospolu, musí tam být určitá část masa, 
svaloviny, tuku a dalších složek. Je nereál-
né, aby párek byl párkem a zároveň v něm 
bylo 100 % masa. My chceme, aby uzenina 
dobře chutnala a voněla.

Odkud berete maso?
Od tuzemských dodavatelů, tedy firem, 

které působí v ČR. Specifikovat český chov 
je celkově složité, kráva se klidně může 
chovat v Česku, porazit ji můžou ale v Ně-
mecku, a do Čech opět přivézt. Proto nikde 
neinzerujeme, že bereme maso od českých 
farmářů, aby nás pak někdo nechytal za 
slovíčka.

Jak se změnily návyky zákazníků za 
posledních 10-20 let?

Hodně. Zákazníci z dob našich maminek 
byli zvyklí z mála udělat mnoho, amatérské 
kuchařky byly velmi zkušené. Dnes se zá-
kazník proměňuje, což je globální vlast-
nost, společnost se zrychluje, těžko si dnes 
někdo koupí hovězí maso, které budete va-
řit v tlakovém hrnci půl dne. Dneska chcete 
strávit v kuchyni co nejméně času, nabídka 
možných pokrmů se tedy mění. V kurzu 
jsou nyní rozvozové firmy jako je Dáme jíd-
lo a podobně. Existuje celá řada gastro sou-
těží, což je ale spíše o image než o reálných 
zkušenostech.

Vnímáme trend, že tlak na kvalitu pro-
duktu je na prvním místě, ale související 
pravdou je, že tuzemský zákazník jde hod-
ně po ceně a neustále hledá kompromis 
mezi kvalitou a cenou.

Nicméně zákazník jako takový stále 
zůstává konzervativní. Chutě v tuzemsku 
jsou nějak nastavené, a i když někdo vy-
zkouší něco nového, poté se vrátí ke klasice, 
kterou už zná řadu let.

Proč máte výrobnu uzenin zrovna u 
nás v Pečkách?

Zdejší prostory na to byly ideální. Před 
12. lety tu byla ruina, kterou jsme opravili 
a v průběhu let vylepšili. Později jsme zde 
otevřeli naši nejhezčí provozovnu, kterou 
jsme před pár měsíci zrekonstruovali. Ve 
všech našich prodejnách klademe důraz na 
to, aby zákazník suroviny dobře viděl. In-
teriér máme moderní a vybavení nadstan-
dardní. V Pečkách se nám navíc dobře spo-
lupracuje přímo s představiteli města. Jsme 
pravidelnými prodejci na Pečecké desítce, 
byli jsme také na Farmářských trzích nebo 
Mašince.

Chová se zákazník v Pečkách nějak 
odlišně od ostatních?

Hodně zde cítíme blízkost hlavního měs-
ta. Lidé ráno odjedou do zaměstnání a vrací 
se v době, kdy už máme zavřeno. A také si 
mezitím nakoupí právě v Praze. Trochu nás 
trápí, že nemáme před prodejnou určená 
parkovací místa, to se nám ještě s radnicí 
nepodařilo vyjednat. Líbilo by se mi, kdyby 
měl zákazník kde zaparkovat. Často se sta-
ne, že jsou před naší prodejnou stejná auta 
zaparkovaná celý den. Ale Pečky máme 
rádi. Kromě výrobny a prodejny zde máme 
i kanceláře. A jak jsem říkal, rádi se ukáže-
me na místních akcích. 

Předpokládám, že hodně oblíbené je 

také Řízkobraní.
Akce Řízkobraní se nám povedla. Naše 

idea byla taková, aby si člověk za pár korun 
koupil pořádný řízek. A důraz se skutečně 
klade na řízek, přeci jen, jsme řeznictví. Je 
skutečně velký, takže vám vydrží ještě k ve-
čeři. Jako příloha je bramborový salát, ale 
dominantou má být skutečně maso. A není 
to jen Řízkobraní, což je jednodenní akce. 
Teplý bufet máme otevřený pravidelně ka-
ždý den, takže si zákazníci mohou skočit na 
rychlý oběd. S rekonstrukcí jsme dokonce 
rozšířili pult na konzumaci pokrmů.

Pečecká provozovna není příliš stará, 
přesto jste ji nedávno rekonstruovali.

Pořád chceme jít dopředu. Máme toho v 
plánu spoustu, i když to zákazník neuvidí. 
Ale potřebujeme rozšířit expedici, vylepšit 
výrobní prostory, abychom zefektivnili celý 
proces, a pohráváme si s myšlenkou solá-
rní energie. V Pečkách jsou pro to ideální 
podmínky. Na pečecké prodejně si dáváme 
záležet i proto, že je zde obrovský benefit 
přítomnosti výroby. Každý den nabízíme 
čerstvé zboží, když zákazník vejde do pro-
dejny, ucítí vůni skutečně uzeného masa. 
Je to úplně něco jiného, než když si rozbalí-
te produkt z plastového obalu.

Rádi bychom se více dostali do pově-
domí Pečanů. Například na již zmíněné 
Farmářské trhy jezdíme hlavně proto, aby-
chom byli vidět. Ekonomicky to není žádná 
bomba, ale jsme rádi, že se můžeme před-
stavit potenciálním zákazníkům. 

Na podzim inzerujete rozšíření onli-
ne služeb. O co přesně se jedná?

V jedné rovině to znamená možnost za-
volat si a nechat si připravit zboží předem 
do tašky. Poté už jen přijdete do provozov-
ny, zaplatíte a bez čekání budete mít zboží 
v ruce. Druhou novinkou, kterou plánuje-
me, jsou chladicí boxy na veřejném místě. 
Ty bohužel zatím nebudou v Pečkách, ale 
v Hradci Králové. Zákazník si do nich ob-
jedná jídlo a pomocí QR kódu si ho později 
vyzvedne. Nemáme lidskou sílu na to, aby-
chom konkurovali rozvozovým firmám, ale 
chceme se zákazníkovi přiblížit, co nejvíc 
to jde. Celkově je možnost si k nám zavo-
lat a domluvit se na objednávce. Nabízíme 
zákazníkům marinovaná masa, kýty na ro-
dinnou oslavu a další záležitosti. Pokud si 
tedy nevybere zákazník z naší stálé nabíd-
ky, ať se zeptá personálu, a určitě se nějak 
dohodneme.

Máte nějaké další plány do budoucna?
Plánů je hodně. Hlavním cílem je roz-

víjení výrobně-obchodního modelu. Dílčí 
výzvy souvisí s implementací moderních 
forem prodejů prostřednictvím prodejních 
portálů, či s revitalizací objektu s využi-
tím solární energie. Rád bych touto formou 
poděkoval našim zaměstnancům. Možná 
to nedáváme tak často najevo, ale váží-
me si jejich energie, kterou v zaměstnání 
vykazují. Určitě bych také rád poděkoval 
radnici za přátelské vztahy, stejně jako za 
spolupráci s MAS (Místní akční skupina) 
Podlipansko, která nám udělila certifikát 
Regionální produkt v této oblasti. V nepo-
slední řadě bych také rád poděkoval všem 
našim zákazníkům, kteří nám zachovávají 
svou přízeň. Pevně věřím, že k nám za pod-
chod jich dorazí co nejvíce a navštíví naší 
nově zrekonstruovanou prodejnu a hlav-
ně ochutnají naše výrobky. Těší nás každá 
vaše návštěva.

Rozhovor připravil 
Ondřej Hartman



Ze sportu12 Pečecké NOVINY            2021 | 10

41. ročník Pečecké desítky „Memoriál Jardy Kvačka“ 

se poběží netradičně 28. října
Jelikož vloni ani letos na jaře nebylo 

možné  z  důvodu epidemiologické situace 
uspořádat 41. ročník běžeckého závodu PE-
ČECKÁ DESÍTKA - Memoriál Jardy Kvač-
ka, bylo rozhodnuto  závod přesunout na 28. 
října. Měsíc před startem závodu, kdy tento 
článek vznikal, pořadatelé věří, že nedojde 
k výrazným omezením, které by omezily 
konání hromadných akcí a běh se usku-
teční. Vzhledem k nejisté situaci se závody 

mládeže ani lidový běh v tomto termínu  
nepoběží. Registrace na Pečeckou desítku 
probíhá výhradně na internetových strán-
kách, počet startujících je omezen číslem 
800. Předpokládáme, že starovní pole bude 
patrně složené výhradně z českých běžců, 
bez zahraniční účasti. Každý účastník od-
povídá za to, že k závodu nastoupí náležitě 
sportovně připraven a v dobrém zdravot-
ním stavu, navíc bude požádováno ukonče-
né očkování nebo test, případně potvrzení, 
že od prodělané nemoci neuplynulo více 
než 180 dní. V rámci Desítky opět proběhne  
soutěž čtyřčlenných týmů, který vytvoří tři 
muži a jedna žena a časy všech se sčítají. 
Opět bude vyhodnocen nejrychlejší běžec 
a běžkyně z Peček. Akce se uskuteční za 
podpory Města Pečky a firmy Level sport 
koncept, zastupující firmu Mizuno v ČR.

 Start hlavního závodu je ve 12:00 hodin 
od hasičské zbrojnice. Pořadatelé se těší 
na Vaši účast a očekávají že běžce přijdou 
povzbudit v hojném počtu občané Peček a  

Tenisty Pražské 
Sparty vyřadil 

Hošinský z Peček

Je tomu přes dvacet let, co v Pečkách 
skončily soutěže Českého tenisového sva-
zu, ale po dlouhé době mají Pečky regis-
trovaného hráče a jeho první turnaj v Čer-
čanech dopadl dobře. Michalovi se poda-
řilo ve skupině za sebou nechat dva hráče 
Pražské Sparty a postoupil do semifinále. 
Tam bohužel nestačil na pozdějšího vítěze 
turnaje (Bernas Skrollan-Sparta Praha) a 
čekal ho boj o třetí místo, kde po boji zví-
tězil 2:1 na sety a slavil bronz. Po turnaji se 
uznale kývalo hlavou - zřejmě dobrej oddíl 
ten Spartak Pečky :-). Míšovi je 7 let, má ta-
lent a když skončí trénink a děti jdou domů, 
Michal zůstává a trénuje dál, také podpora 
rodiny je dobrá. Zhodnotil trenér tenisové 
školy  Pečky David Urlich. Aktuálně máme 
v Pečkách cca 25 malých tenistů, trénuje se  
2x v týdnu po celý rok, v létě škola pořádá 
tenisový kemp a přidat se můžete i vy . . .

David Ulrich

80. výročí založení šachového oddílu v Pečkách
První zmínka  o pečeckém šachu pochá-

zí z kroniky šachového oddílu Českého Bro-
du, který datuje své založení do roku 1922,  
kdy se uskutečnil turnaj tří měst: Českého 
Brodu, Peček a Úval. Tento turnaj skon-
čil kuriózním výsledkem, když jednotlivé 
zápasy skončily následovně: Český Brod  
- Úvaly  2:9; Český Brod – Pečky  9:2; Úva-
ly – Pečky   2:9, což znamenalo, že všechna 
družstva měla 1 výhru a 1 porážku a skóre 
11:11, takže nebylo vítězů a nebylo poraže-
ných. Bohužel, nepodařilo se zjistit jmé-
na hráčů jednotlivých družstev, ani není 
známo, kde se v Pečkách  šachy hrály. Ve 
zmíněné kronice se i v následujících letech 
objevují zprávy o pečeckých šachistech, 
např. v roce 1924, kdy proběhly v Pečkách 
dva zápasy, v nichž družstvo 1. třídy České-
ho Brodu vyhrálo 6.5:3,5 ale utkání ružstev 

Foto Jaroslava Zadiny ze šachové kroniky

II. třídy skončilo naopak vítězstvím Peček 
4:2 a dále o zápase s družstvem Poříčan v 
roce 1925, který skončil vítězstvím Peček 
8,5:1,5. Vše opět bez podrobnějších infor-
mací.

Ke skutečnému založení šachového od-
dílu, které je historicky doloženo v naší ša-
chové kronice, však došlo značně později, 
za období „Protektorátu Čechy a Morava“. 
Dne 11. 11. 1941 byl v klubové místnosti 
místního sportovního klubu AFK Peč-
ky, v tehdejší restauraci „U Matesů“ (dnes 
Městská knihovna), založen šachový odbor, 
jehož hlavním iniciátorem byl Jaroslav Za-
dina (1912-1957), místní cukrář a aktivní 
funkcionář AFK Pečky, který se stal také 
prvním předsedou a jednatelem.  Dalšími 
zakládajícími členy pak  byli: Michal Moc-
zigemba, Dr. Vladimír Švarc, Karel Kobli-

ha, František Landa, Karel Havlík a Ladi-
slav Slepička.

Pokračování příště . . .
Jiří Nigrin

 I letos se Zlatá vydařila

okolí. Více podrobností o memoriálu nalez-
nete na stránkách Pečecké desítky www.
pecky10km.cz.  Registraci na závod a se-
znam přihlášených závodníků naleznete 
na www.sportt.cz.

Za pořadatele Jiří Katrnoška
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Aktuality z naší 
malé školičky

Všem našim žákům, rodičům našich 
žáků, a všem, kdo s námi spolupracují nebo 
alespoň trochu sympatizují, ale vlastně vů-
bec všem… přejeme úspěšný start v novém 
školním roce.

1. Stále fungujeme. Do naší školy jsou 
přijímáni žáci s doporučením školského po-
radenského zařízení. Každý žák je u nás z 
nějakého důvodu, nikdo z nás nemůže být 
perfektní ani dokonalý. Ale o to tady přece 
vůbec nejde. Všem nám jde o jedno, aby se 
z našich žáků stali slušní a zodpovědní lidé, 
kteří vědí, co v životě chtějí a kam směřují. 
Nikdo z nás nemůže za to, do jaké rodiny se 
narodí, ale všichni můžeme náš život ales-
poň částečně ovlivnit…

2. Opět (již třetím rokem) se nám poda-
řilo úspěšně otevřít přípravnou třídu. Je 
určena pro žáky, kterým byl udělen odklad 
povinné školní docházky, ale můžeme při-
jmout i žáky pětileté, kterým to doporučilo 
školské poradenské zařízení. Ve třídě jsou 
vzděláváni i žáci s odlišným mateřským ja-
zykem. Na žáky dohlíží kvalifikovaný spe-
ciální pedagog a asistent pedagoga.

3. Jsme rádi, že výuka probíhá, a proto 
se snažíme plnit výstupy ve vzdělávacím 
programu  na maximum. Společně se nám 
to zatím daří.

 Jaroslava Heroldová, ředitelka školy

Školení pedagogických 
pracovníků 

ZŠ Pečky, p. o. zaměřené 
na prevenci

21. září 2021 proběhl v Konferenčním 
centru Národního pedagogického institutu 
v Praze vzdělávací program Zuřivec. Ten-
to program byl uveden v rámci prevence 
domácího násilí a pro práci s dětmi, které 
zažívají domácí násilí v rodině. Lektorkou 
byla známá a zkušená psycholožka Barbora 
Jakobsen z norské terapeutické organizace 
Alternative to Violence (Alternativa násilí). 
Školení bylo organizováno ve spolupráci 
s Úřadem vlády ČR za podpory Norských 
fondů a je akreditováno MŠMT. Součástí 
programu bylo shlédnutí krátkého animo-
vaného filmu Zuřivec, založeného na sku-
tečných událostech. Film ukazuje pocity 
dítěte, které zažívá násilí v rodině a pomá-
há nám násilí lépe pochopit. 

Děti jsou často vystaveny pocitu viny 
ze situace, do které se vinou násilníka do-
staly. Většina násilníků také sama násilí 
ve své rodině zažila. Tento film nabízí ote-
vření takto závažného tématu a je vhodnou 
pomůckou pro pedagogické pracovníky, 
aby měli podpůrný nástroj, jak toto téma 
uchopit. Film jsme poprvé shlédli na tom-
to semináři a zanechal v nás silné emoce. 
Domníváme se a zároveň doufáme, že s ná-
vodem, který jsme obdrželi od lektorů, jak 
s filmem dál pracovat s kolektivem ve třídě, 
uspějeme. Věříme, že se nám podaří toto 
těžko uchopitelné téma s dětmi rozkrýt a 
předat jim hlavní poselství celého progra-
mu: „Neboj se to někomu říct.“

Závěrem bychom chtěli poděkovat také 
za možnost sdílení zkušeností s neziskovou 
organizací Magdala Arcidiézní Charita Pra-
ha, která mimo jiné nabízí terapeutickou i 
psychickou pomoc obětem domácího násilí.

M. Kristlová, školní metodik prevence
P. Lambertová, asistentka pedagoga

T-Mobile olympijský běh 
na 1. stupni základní školy

Jako každoročně se vybraní žáci naší 
školy zúčastnili olympijského běhu, který 
pořádá napříč celou republikou T-Mobile. 
Různí běžci, různá místa, olympijská my-
šlenka. To je heslo, s kterým je propojen 
T-Mobile Olympijský běh už několik let. Je 
jedno, jestli jsi závodník nebo běháš jen ob-
čas; jestli jsi malý nebo velký, jestli běháš 
raději ve městě, v přírodě, na louce nebo na 
dráze.

Akcí si připomínáme založení Meziná-
rodního olympijského výbor, běžel se ve 
středu 8. září. Na start se postupně dosta-
vilo všech 50 žáků, kteří změřili své síly 
se svými spolužáky z ročníku. Žáci z 1. -3. 

ročníku běželi úsek dlouhý 350 metrů, žáci 
4. - 5. ročníku 700 metrů.

Všichni závodníci byli povzbuzováni 
svými spolužáky, kteří se na závod přišli 
podívat a vytvořili tím velice příjemnou a 
povzbudivou atmosféru. Po skončení závo-
du byli vyhlášeni nejrychlejší tři závodníci. 
Stejné odměny ale dostali i ostatní žáci– 
smyslem této akce není jen zvítězit, ale zú-
častnit se.

Všem fandům a jejich učitelkám chci po-
děkovat za báječné povzbuzování. Speciál-
ní poděkování pak patří třídě IV.C a jejich 
paní učitelce i asistentce. Bez nich bychom 
organizaci nezvládli.

Iva Hujerová

Pravěké pečení ve IV.C
Sotva školní rok začal, rozhodli jsme se 

cestovat. A nebylo to cestování ledajaké. 
Cestovali jsme tisíce let zpátky do pravě-
ku. V hodinách vlastivědy jsme se dozvě-
děli, jak žili pravěcí lidé, jaké měli zvyky, 
co nesmělo chybět u žádné větší pravěké 
hostiny a jestli bylo lepší být lovcem nebo 
sběračem. A protože intenzivnější zážitek 
je ten, který si sami požijete, i my jsme „vy-
zdobili jeskyni nástěnnými kresbami“, aby-
chom naší tlupě zajistili dobrý lov a zdraví. 
Nakonec jsme si upekli zaručeně pravé pra-
věké placky. Moc se nám povedly. Jak se 
takové pravěké placky dělají? Je to docela 
snadné. Potřebujete jen 1 kostku droždí, 1 
lžičku cukru, půl hrnku vlažného mléka, 
půl hrnku vlažné vody, 1 hrnek bílého jo-

gurtu, 2 lžičky soli, špetku kmínu, jeden a 
půl hrnku špaldové mouky a 1 a půl hrnku 
žitné mouky. Nejlepší jsou s tvarohovou po-
mazánkou.

Žáci IV.C se svojí třídní učitelkou 
Blankou Kozákovou

Projekt svatý Václav
Dne 24. 9. září se v naší škole uskuteč-

nil Projektový den svatý Václav. Po trošce 
historie o životě a významu sv. Václava a 
krátkém čteném příběhu, se žáci zapojili 
do skupinové i samostatné práce. Nejmlad-
ší žáci se pokusili složit naši vlaku, poté 
vlajku nakreslili. Pomoci různých úkolů v 
pracovních listech se žáci dozvěděli, že sva-
tý Václav je českým patronem, připomně-
li si jeho bratra Boleslava či jeho babičku 
– svatou Ludmilu, která ho vždy vedla ke 
spravedlnosti a skromnosti. Ví, kde by našli 
jeho ostatky a jeho nejznámější sochu. V ho-
dinách výtvarné výchovy a pracovních čin-
ností si děti vyrobily papírovou postavičku 
svatého Václava na koni, pokusily se o kres-
bu portrétu sv. Václava. Ve druhé části dne 
jsme společně navštívili místní kostel, za-
svěcený právě sv. Václavu. Pan farář Nerad  
nám poutavě povyprávěl a doplnil zajíma-

vosti  ze života sv. Václava a jeho babičky 
Ludmily. Projekt jsme zakončili společnou 
koláží, kterou jsme během dne společně vy-
tvářeli. Tu jsme nakonec odnesli do míst-
ního kostela, aby si jí mohli prohlédnout 
ti, kdo sv. Václava obdivují minimálně tak, 
jako my. Teď už všichni naší žáci ví, proč 
slavíme Den české státnosti.

J. Heroldová
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Co prožila 1.A
Je říjen. Do školy chodíme jeden měsíc, 

v průběhu kterého jsme trénovali orienta-
ci v prostoru, seznamovali se se spolužáky, 
uvolňovali si ruku, naučili se několik říka-
nek i písniček, číst a psát slabiky MA, MÁ, 
LA, LÁ, obrázkové věty... Aby se nám lépe 
pracovalo hrajeme různé hry, při kterých 
je důležité si zapamatovat zadané věci, po-
slouchat rytmus, něco vystřihnout, správ-
ně poskládat, vybrat. Baví nás divadélka, 
myšlenkové mapy. Velkým parťákem nám 
je i Dráček, který se k naší třídě přidal. 
Máme rádi i chytrou lišku, která nás zkou-
ší z matematiky. Zažili jsme i několik akcí 
pořádaných školou. První celoškolní byl 
Olympijský běh. Z každé třídy byli vybráni 
3 zástupci. Za nás běželi Kája Machatová, 
Kuba Vaněček a Kája Šťastný. Při cvičení v 
přírodě jsme šli po cyklostezce z Peček do 
Velkých Chvalovic, kde jsme se zastavili na 
dětském a sportovním hřišti. Skvěle jsme 
si to užili. Cestou zpět jsme si odpočinuli ve 
stínu při kresbě na silnici.

Návštěva z pořadu UčíTelka ve IV. B

V úterý 14. září měla pro nás paní učitel-
ka připravené překvapení. Na školním hři-

šti na nás čekala s milou a usměvavou paní 
Petrou Křížkovou, která pracuje v České 
televizi. My ji známe z doby distanční výu-
ky z minulého školního roku, kdy modero-
vala pořad UčíTelka, který jsme sledovali. 
Paní Křížková nám vyprávěla o profesích, 
jež mohou lidé v televizi vykonávat. Nás 
zajímalo hlavně povídání o natáčení pořa-
du, jak se vybírali žáci, kteří v pořadu vy-
stupovali anebo odkud byla zvířata, která 
se objevovala v jednotlivých vyučovacích 
hodinách. Také jsme byli zvědaví, jak se na 
takové vysílání můžeme přihlásit.

Na rozloučenou jsme dostali na starost a 
k opatrování maskota pořadu UčíTelka.

Za třídu IV. B, 
třídní učitelka Iva Lebedová

Pomalu se z nás stávají správní školáci. 
Notýsek se nám plní jedničkami a obrázky, 
protože se opravdu snažíme. Hodně nám 
pomáhají rodiče, kterým čteme první pís-
mena a dohlíží na nás, abychom měli vše, 
jak má být.

Držte nám palce, abychom mohli chodit 
do školy a zažívali další výzvy, které na nás 
čekají.

Vaše 1.A s paní učitelkou Alenou Pechovou

Začátek školního roku v VII. D
Potkali jsme se v loňském roce společně 

poprvé v šesté třídě, protože jedna část dětí 
navštěvovala před tím radimskou základní 
školu a druhá část první stupeň v Tatcích. 
Nestihli jsme se pořádně ani seznámit, 
když mezi nás vstoupila loňská nařízení 
a většinu školního roku jsme se viděli jen 
jako ikony na meetech a potom ve škole v 
rouškách. Nyní je nás dvacet. Na začátku le-
tošního školního roku neplatila tak přísná 
hygienická pravidla jako v předešlém roce. 
Po otestování dětí s negativním výsled-

kem na nemoc Covid - 19 jsme se zvěčnili 
na společné fotografii, rozdali si učebnice, 
hráli hry na sebepoznávání i poznání těch 
ostatních.

Vyšli jsme si také procházkovým kro-
kem na Pičhoru, náš vrchol klenoucí se 
nad Dobřichovem. Jeden z našich rošťáků 
si zabouchl oba klíčky od zámku u šatní 
skříňky ve své vlastní skříňce. Trik hodný 
těch největších iluzionistů na světě! Hrubá 
síla štípacích kleští pana školníka tuto po-
tíž vyřešila, ale my jsme nabrali zpoždění 

a kvůli němu jsme se doplácali pouze na 
dobřichovské hřiště. Zde jsme zjistili, že 
ač někteří z žáků vystupují za „normál-
ních“ okolností ve škole jako machři a té-
měř dospělci, zde na hřišti se všichni rádi 
vrátí klidně do předškolního věku, lítají a 
kloužou se, točí se na kolotoči a houpou se 
jako o život. Pohodovou atmosféru těch dnů 
zachycují už jen fotky. Doufám, že nějaké 
malé světélko zůstane v každém dítěti i v 
době, kdy budeme řešit běžné školní věci a 
zasedneme v lavicích ve škole jako za „sta-
rých časů“.

Marika Píšová
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Robinson Crusoe
Pozvánka na divadlení 

představení pro celou rodinu

Srdečně vás zveme na divadelní před-
stavení Robinson Crusoe na motivy stejno-
jmenného románu Daniela Defoe. Předsta-
vení jednoho herce je určeno všem velkým 
i malým, kteří jsou připraveni bojovat po 
boku Robinsona s bouří, domorodci, hla-
dem a samotou.  

Hrajeme v sobotu 
23. 10. 2021 od 14 hodin 
v Kulturním domě.  
Vstupné 30 Kč 

Scénář, režie a hudba: Vítězslav Marčík

Lokálka do Kouřimi BUDE jezdit dál!

Starostové obcí Pečecka a Kouřimska, 
kterými prochází trať 012 Pečky – Kouřim 
projevili schopnost domluvit se a podpořit 
se v obtížných chvílích vzájemně. Na za-
čátku června 2021 se oficiálně dozvěděli od 
zástupců Středočeského kraje, že provoz na 
trati bude omezen a to tak, že bude objedná-
na doprava pouze Plaňany – Pečky. Vzhle-
dem k malému vytížení vláčku do Kouřimi 
tuto část trati již financovat kraj nebude a 
zajistí náhradní autobusovou dopravu.

Slávek Klecandr zahraje u evangelíků
Přijďte si poslechnout legendárního písničkáře, frontmana kapely Oboroh, 
Slávka Klecandra. Koncert autorských písní se uskuteční ve čtvrtek 4. 11. 

v 18:30 v Jubilejním chrámu Mistra Jana Husa v Pečkách. 
Vstupné je dobrovolné. Jste srdečně zváni.

Zdenka Hájková

Následovalo několik kol jednání, zapo-
jení odborníků z Fakulty dopravní ČVUT, 
kteří nám pomohli navrhnout grafikon, 
jenž by lépe reflektoval existenci spěšných 
vlaků a také potřebu dětí obcí na trati do-
stat se do školy. Vážíme si konstruktivního 
přístupu pracovníků IDSK a kraje, kteří do 
poslední chvíle spolupracovali na ladění fi-
nální podoby grafikonu.

Díky nesobeckému a loajálnímu pří-
stupu zástupců Peček (pověřen jednáním 
pan T. Vodička), Radimi, Chotutic, Vrbčan 
a Plaňan, se podařilo finance za uspořené 
dva spoje věnovat na zachování provozu na 
celé trati. Jsme jediný z regionů Středočes-
kého kraje s lokálkou v ohrožení, kterému 
se toto povedlo. 

Nový jízdní řád na trati 012 Pečky – Kou-
řim platný od 12. 12. 2021 není dokonalý, 
dalo by se hodně zlepšovat, ale důležité je, 
že pro rok 2022 i díky podpoře vedení města 
Pečky je provoz zachráněn.

Již od podzimu plánujeme rozjet další 
jednání pro rok 2023 neb v lokálce vidíme 
příležitost pro rychlou a kvalitní doprahu 
do automobily přeplněné Prahy pro obyva-
tele Pečecka i Kouřimska. Cesta k prováza-
nějšímu grafikonu a komfornější dopravě je 
dlohá, ale my jí nevzdáváme a věříme, že do 
budoucna dává smysl.

Pojeďte s námi motoráčkem.
Za koordinaci vyjednávacího týmu

Markéta Pošíková, MAS Podlipansko, o.p.s.

Křižák obecný
Nemusíte se stydět 

za to, že při pohledu 
na pavouka se vám 
dělá nevolno, nebo 
máte panickou hrůzu 
jej vynést z místnosti. 
Tento ochranný me-
chanismus máme vro-
zený a asi se ho ještě 
pěknou řádku let jen 

tak nezbavíme. Naši předkové žili v pro-
středí, kde pavouci byli hrozbou a setkání 
s nimi bylo otázkou života a smrti, proto se 
při pohledu na pavouka, i sebemenšího, ježí 
vlasy na hlavě většině z nás.

Velice běžným druhem pavouka, kte-
rý žije u nás, je křižák obecný. Poznáme 
ho lehce podle vyobrazení bílého kříže na 
zadečku. Samci jsou menší, dorůstají veli-
kosti až 1 cm, samičky okolo 1, 5 cm. Barva 
křižáků není jednotná, můžete se setkat s 
hnědými, rezavými nebo šedými jedinci, 
bílý kříž však mají vždy. Tento druh může-
te zahlédnout na plotu, rámech dveří nebo 
oken. Možná nezahlédneme samotného pa-
vouka, ale jeho pravidelnou pavučinu.

Pavučina je zavěšena na jednom silněj-
ším vlákně, ostatní vlákna směřují paprsči-
tě do středu. Tuto pavučinu křižák každou 
noc opravuje, většinu původní pavučiny 
sní a až poté vytvoří nová vlákna. Křižáka 
samotného můžete buď vidět uprostřed pa-
vučiny, nebo schovaného poblíž, třeba pod 
listem, kde číhá na svoji kořist. Dvěma páry 
nohou kontroluje vibrace sítě přes takzvané 
signální vlákno, jakmile se kořist zachy-

tí, křižák vyběhne z úkrytu a svoji kořist 
usmrtí jedem z klepítek, pokud je kořist 
větší, tak ji nejprve obalí lepkavými vlákny. 
Svoji oběť posmrtně zabalí do pavučinové-
ho vlákna, vpustí do ní trávicí šťávy a odne-
se ji do úkrytu, kde ji později zkonzumuje 
- tomuto trávení se říká mimotělní, pavouci 
totiž svoji potravu netráví uvnitř svého těla, 
ale mimo něj. Kousnutí křižáka se nemusí-
te bát, je sice smrtelné pro hmyz i větších 
rozměrů, jako třeba kobylky, ale klepítka 
lidskou kůži neprokousnou a jed pro nás 
tak není nebezpečný. Možná jste teď vidě-
li aktivní křižáky, nebo i ty s velkými za-
dečky - samičky. Samotný vývoj křižáků 
trvá dva roky. Na podzim samičky kladou 
stovky vajíček do bílého kulovitého hnízda 
poblíž sítě, o něj se několik dní starají, opra-
vují a poté hynou. Malí křižáčci se z vajíček 
vylíhnou na jaře, a až na jaře následujícího 
roku jsou dospělí a schopni se pářit.

K páření dochází v srpnu. Jediným úko-
lem samečka je najít dospělou samičku a k 
okraji její sítě natáhnout speciální vlákno, 
kterým cukavými pohyby samičku láká. 
Ano, i u křižáků existují námluvy. Pohyby 
samce jsou specifické, aby si jej samička 
nespletla s kořistí. Co naplat, po samotném 
páření samička stejně většinou samečka 
usmrtí a sní. Je pravda, že tento konec vám, 
co se bojí pavouků, asi moc nepomohl. Nedá 
se nic dělat, přesto musíme uznat, že jejich 
umělecká díla v podobě pavučin nikdo jiný 
nenahradí. 

Přeji Vám všem krásný podzim, 
Kateřina Čiháková

Pečecká knihovna 
v novém

Během loňského roku Městská knihov-
na S. Čecha v Pečkách požádala MAS 
Podlipansko v rámci komunitně vedeného 
místního rozvoje o dotaci z Programu roz-
voje venkova. Předmětem projektu bylo po-
řízení nového mobiliáře do prostor knihov-
ny, konkrétně výpůjčních pultů a nábytku 
s úložným prostorem s ohledem na zvýšení 
bezpečnosti personálu i zákazníků, zvýše-
ní kapacity úložných prostor a v neposlední 
řadě také modernizaci vzhledu a větší kom-
fort pro poskytované služby.

Původní nábytek byl používán více jak 
25 let a výpůjční pulty tak nesplňovaly bez-
pečnostní kritéria ani pro zákazníky, ani 
pro knihovnice. Nábytek užívaný jako úlož-
ný prostor byl již nefunkční – vypadávající 
police, zásuvky nevyhovující požadavkům 
na zabezpečení, a stoly nevyhovující pod-
mínkám nosnosti a bezpečnosti pro elek-
tronická zařízení… Během několika minu-
lých týdnů proběhlo v knihovně vyklizení 
a likvidace starého nefunkčního nábytku 
a instalace nábytku nového. Nábytek byl 
vyroben s ohledem na atypické prostory 
a ergonomičnost, čímž se zmenšilo riziko 
úrazu a zvýšila komfortní zóna všech zú-
častněných. A že toho bylo zapotřebí jako 
soli, jsme se shodli i s našimi čtenáři a zá-
kazníky. Přijďte a posuďte sami.

Děkujeme touto cestou projektové ma-
nažerce MAS Podlipansko Ing. Kateřině 
Pospíšilové Ph.D. za faktickou pomoc s nut-
nými dokumenty a Městu Pečky za pomoc 
při předfinancování celého projektu.

Vaše knihovna
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Budiž říjen!
Čas letí jak o závod, do konce roku ukra-

jujeme poslední krajíce z pecnu roku, zbý-
vá ho už bezmála jen patka.  Nedávno jsme 
tu bilancovali letošní studené léto a příští 
sloupek už budu psát na Dušičky, vyhlížet 
přitom svatého Martina, jestli přijede na bí-
lém koni. I na podzim je odedávna co slavit, 
vždyť podzimní rovnodennost přinášela 
nejen bohatství sklizně a s ní přípravy na 
zimu, ale také příležitost pro vyvolání du-
ševní pohody a smíření. Přirozené vyrov-
nání světla a tmy jako by tomu otevíralo 
dveře. Je to také čas uctívání předků, což 
nás současně vede do budoucnosti, nejen 
svým „co jste vy, byli jsme i my, co jsme 
my, budete i vy“, ale i jinak: přemýšleli jste 
třeba někdy o duchovním smyslu našich 
nejvýznamnějších státních svátků? Co se 
jimi říká, k čemu nás formují? Ty svátky 
skonů českých patronů jsou přeci součas-
ně symbolickým zrodem státnosti. Začí-
nají výročím svaté Ludmily, nedávno jsme 
si připomněli již tisíci sté, této naší státní 
babičky. A krátce na to jejího vnuka, sva-
tého Václava, zavražděného rukou svého 
bratra ve Staré Boleslavi. Na stejný den, jen 
o několik desetiletí poté, připadá pak jiné 
symbolické datum: vyvraždění Slavníkov-
ců, jeden z nich svatý Vojtěch, pražský bis-
kup, patří k největším synům českého stá-
tu. Završujeme tento podivuhodný měsíc, 
jímž se propojuje nebytí s věčností, jiným 
datem inkarnace jakéhosi zmrtvýchvstání: 
státním svátkem založení Československa 
28. října 1918. Tedy státu zrušeného před 
bezmála třiceti lety, na jehož troskách za-
ložili jsme dva státy (staro) nové. Svátek 
máme navíc spojený s inkarnací královské-
ho pasování nejlepších bojovníků na rytíře. 
Víme vždy, co to vlastně činíme? Většinou 
přísaháme na rozum, pokrok, techniku či 
modernitu a málo si přitom všímáme, jak 
jsme téměř cele ve vleku čehosi hodně nás 
přesahujícího. Snad tedy při podzimním 
ladění vnitřních vah dokážeme si to aspoň 
trochu uvědomit a třeba při letošním říjno-
vém svátku demokracie zvolíme to nejlepší 
v sobě!

Aquarius

Zveme vás

PRODEJ SLEPIČEK
Červený Hrádek prodává slepičky typu Tetra hnědá, Dominant 
všechny barvy, slepičky Green Shell - typu Arakauna 

a Dark Shell - typu Maraska. 
Stáří 16 - 20 týdnů. Cena 185,- - 229,- Kč/ ks.  

Prodej: 12. října 2021 
Pečky - parkoviště u ZZN - 14:55 h                                                                                                         

Výkup králičích kožek - cena dle poptávky 
Informace: Po - Pá  9:00 - 16:00  / tel.: 601 576 270, 728 605 840

www.drubezcervenyhradek.cz

 29. 9. - 31. 10.   Výstava věnovaná Zděňku Burianovi 
   MěK v Pečkách
 4. - 31. 10.  Výstava „Voscovek a Wherrick volají PečKy!“
   MěK v Pečkách
 16. 10.  Vavřinecký potok (memoriál Milana Marka) 
   - 40. ročník
 16. 10.  8-12:00  5. Farmářské trhy Kremlův park
 22. 10. 19.00 Konference - divadelní představení 
   v kulturním domě v Pečkách
 23. 10. 7:00 Výlet do Kudowa Zdrój
 23. 10. 14:00 Robinson Crusoe - divadelní představení 
   v kulturním domě v Pečkách
 27. 10. 17:00 Sladkosti na Kolínsku 
   - přednáška RSDr. Ladislava  Jouzy v KD
 28. 10.  Pečecká desítka - běžecký závod
 4. 11. 18:30 Slávek Klecandr zahraje u evangelíků 
   - Jub. chrám Mistra Jana Husa

 
 

Mgr. Michaela Seidlerová 
             advokátní kancelář 

 

                    ..........abyste měli život lehčí v řadě obchodních i životních situací 
• Právní služby v oblasti občanského, obchodního, pracovního i trestního a správního práva 

• Sepisování a revize smluv, jiných listin, výzev k plnění, stížností, návrhů, žalob a podání 

• Udělujeme právní porady a konzultace, zpracováváme právní rozbory a stanoviska 

• Zastoupíme Vás před soudem či správním orgánem 

• Vedeme komplexní právní agendu fyzických i právnických osob 

Potřebujete sepsat smlouvu, požádat o splátkový 
kalendář, prodat nemovitost, získat covidovou 
dotaci, podat návrh na osobní bankrot – oddlužení, 
založit obchodní společnost, vymoci z dlužníka své 
pohledávky, vypořádat společné jmění manželů, 
zajistit obhajobu v trestním řízení či odvolat se 
proti neoprávněné pokutě 

               …….... rádi Vám  pomůžeme                                                                                                                  
 

                                      Tel.: +420 603 158 836 
 

      kancelář:  Kollárova 1278, Český Brod /přízemí hotelu Apeyron/ 
web: www.akseidlerova.cz               e-mail: seidlerova@akseidlerova.cz 

 

   Kvalita, rychlost, diskrétnost, spolehlivost, takt, hospodárnost, slušnost 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 


