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Vavřinec čtyřicátý
Po tříleté přestávce zaviněné suchem  

a protiepidemickými opatřeními se letos 
16. října opět zvedla stavidla Vavřinecké-
ho rybníka  a voda zaplavila koryto stejno-
jmenného potoka.  Na pečlivě připravenou 
šestnáctikilometrovou trať se vydaly stov-
ky domácích i zahraničních vodáků. Po oba 
víkendové dny si milovníci divoké vody 
mohli vychutnat jízdu podzimní krajinou 
a užít si i trochu adrenalinu v peřejnatých 
pasážích. Mnoho z nich se navíc zúčastnilo 
sobotního závodu, kde se v brankovištích 
pokoušeli o co možná nejčistší a nejrych-
lejší jízdu. Zasvěcencům tolik známý obraz 
podzimního vodáckého svátku byl k vidění 
již po čtyřicáté. 

Kulaté výročí Vavřineckého potoka se 
symbolicky sešlo s dalším jubileem – letos 
je to šedesát let od založení Oddílu vodní 
turistiky Pečky. Právě zakladatelé pečec-
kého oddílu stáli za vznikem závodů na 
Vavřineckém potoce, jejichž první ročník 
se konal v roce 1974. Z nadšení a zarputi-
losti několika kamarádů se zrodila spor-

tovní akce, která se přes skromné začátky 
rozrostla až do podoby jednoho z největších 
vodáckých podniků v republice s účastí ně-
kolika set lodí.  Těžko byste v Čechách na-
šli  vodáka, který nezná Vavřinecký potok. 
Na akci každoročně dorazí i značný počet 
zahraničních účastníků, hlavně z Německa 
a Polska. Pro Vavřinecký potok je příznač-
né, že věkové rozpětí účastníků je od dětí 
sotva školou povinných až po vodáky v dů-
chodovém věku. 

K uspořádání akce je třeba práce něko-
lika desítek dobrovolných pořadatelů,  jak 
při přípravě trati tak během vlastního závo-
du. Nejdůležitější je ale ochota a spolupráce 
rybářů z Vavřince a Chlumce nad Cidlinou 
a neocenitelná je i pomoc sponzorů a pod-
porovatelů akce, mezi které patří i Město 
Pečky.  

Vavřinecký potok vstupuje do další de-
kády v nejlepší kondici a tak nezbývá, než 
vás pozvat na další ročník, který se usku-
teční  v půli října příštího roku.   

Vašek Polák, oddíl vodní turistiky Pečky

Již po několikáté máme tu čest při-
pomenout si Den válečných veteránů 
- 11. listopad a připojit se tak ke sbír-
ce pořádané organizací Post Bellum, 
která zachycuje a  dokumentuje pří-
běhy válečných hrdinů.

Sbírka probíhá 1. - 30. 11. 2021 
a kasička s vlčími máky je umístěna na 
podatelně radnice, v naší knihovně 
a na nádraží v Relay. 

Děkujeme Vám za vyjádřenou úctu 
československým válečným veterá-
nům.
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Běžci oslavili státní svátek účastí 
na 41. Pečecké desítce “Memoriálu Jardy Kvačka”

Nový termín, skoro ideální povětrnostní 
podmínky, a stará báječná atmosféra. Sil-
niční monument Pečecká desítka, memo-
riál Jardy Kvačka, se vrátil po dvou a půl 
letech. První triumf v 41leté historii si za-
psal při své premiéře další špičkový český 
vytrvalec Jiří Homoláč.

„Ještě jsem v Pečkách nebyl, na jaře mi 
to nikdy nevycházelo, bývám na soustře-
dění v Keni. Udělal jsem si pěkný výlet. 
Čím víc závodím, tím to je lepší,“ hodnotil 
spokojeně svůj výkon vítěz. „Běželo se mi 
dobře, ale nechával jsem si mírnou rezervu. 
Nevěděl jsem, jak na tom druhý za mnou 
bude. Vyšlo to dobře,“ vyprávěl o své tak-
tice. Jiří Homoláč, který od druhého kilo-
metru diktoval tempo závodu, ale věděl 
v této fázi závodu, že do cíle je ještě daleko 
a vyhráno  nemá. Na otočce měli společně s 
Ukrajincem Ševčenkem půlminutový nás-
kok před další skupinkou běžců. Brněnský 
běžec v dalším průběhu závodu soupeře 
setřásl. V cíli pak Ševčenko skončil o osm 
vteřin na druhém místě. Nejlíp z původně 
sedmičlenné skupinky pronásledovatelů 
skončil na třetím místě kolínský Milan Ja-
noušek (31:14). Výtečný výkon na desetiki-
lometrové trati závodu předvedl vítěz kate-
gorie nad 50 let legendární Róbert Štefko 
,který zaběhl čas 33:37 a sedmašedesátiletý  
Miloš Smrčka, který v Pečkách získal ča-
sem 38:27 již své 17. vítězství (ve své věko-
vé kategorii). Vůbec nejstarším vytrvalcem 
byl 86letý Vítězslav Jantsch, který uběhl 10 
km za 1:06:56. Ženský triumf patří 26 leté 
ukrajinské běžkyni Maryně Němčenkové 
(35:03) z Charkova. Účastnici mistrovství 
Evropy do 23 let před čtyřmi lety, která 
závodí hlavně v Polsku. Jen 7 vteřin za ní 
skončila druhá, Gabriela Veigertová (Poko 
running team), která zaběhla  třetí nejlep-
ším český vykon roku na silniční desítce. 
Třetí skončila Kateřina Kriegelová-Kra-
tochvílová (36:13). I letos jsme v Pečkách 
přivítali naše bývalé reprezentantky,  stále 
skvělou Petru Kamínkovou (37:12), Janu 
Klimešovou, nebo veteránku Karlu Mališo-
vou, která v Pečkách běžela po třiadvacáté. 
Nejlepšími běžci z Peček a okolí byli Jan 

Jako každý rok, i letos se MAS Podlipan-
sko, o.p.s. podílela na organizaci běžecké-
ho závodu Pečecká desítka. Tradičně jsme 
dostali na starost výdej VIP startovních čí-
sel u prvního stolečku. Na běžce se usmálo 
štěstí v podobě krásného počasí a nám se 
dostalo cti držet cílovou pásku. Pokud situ-
ace dovolí, rádi svou účastí podpoříme i 42. 
ročník, který je naplánovaný na 12. března 
2022.

Za MAS Podlipansko, o.p.s., 
Barbora Drahoňovská

Pečecká desítka

Herda (37:21) a Alena Katrnošková (48:05).
Bezpečnostní opatření ve spojení s obava-
mi z vývoje situace přinutilo organizátory 
vynechat dětské závody a taky omezit po-
čet účastníků. Na startu (a v cíli) se jich ob-
jevilo nakonec 370. Pořadatelé děkují všem, 
kteří pomohli a podíleli se na zdárném 
průběhu této akce. Věříme, že se příští rok 
opět vrátíme do jarního termínu, a kdyby to 
nemělo vyjít, tak počítáme s termínem  28. 
října.
Výsledky:

hlavní závod  muži
 1. Jiří Homoláč 
Universita Brno          30:44
 2. Sergei Ševčenko 
Ukrajina          31:02
 3. Milan Janoušek 
Sokol Kolín           31:14
ženy
 1. Mar. Nemczenko 
Ukrajina         35:03
2. Gab. Veigertová 
Poko run. team          35:10
3. Kateřina Kriegelová
-Kratochvílová
Elna Počerady          36:1
3                                                                 

výsledky ostatních katego-
rií                                                                                                                    
muži nad  40 let: 1. Jiří Mi-
ler - 32:26 - Lawi Stars; muži 
nad 50 let: 1. Robert Štef-
ko - 33:37 - Štefko Running 
team; muži nad 60 let: 1. 
Miloš Smrčka - 38:37 - BK 
Říčany; muži nad 70 let: 1. 
František Mach - 44:08 - SKI 
Jablonec; muži nad 80 let: 
1. Zdeněk Novák - 56:15 - 
Jihlava; ženy nad 35 let: 1. 
Kateřina Kriegelová-Kra-
tochvílová - 36:13 - Ellna 
Počerady; ženy nad 45 let:  
1. Petra Kamínková - 37:21 
- Svatý Kopeček; ženy nad 
55 let: 1. Jana Matyášová - 

43:04 - Ústí nad Orlicí; ženy nad 65 let: 1. 
Dana Svobodová - 56:10 - Zlosyň.
Nejlepší  “Pečecký Běžec”  na startu 
 -  26 běžců                                                                                                                      
1. Jan Herda Dobřichov 37:21                                                                                                               
2. Pavel Krejčí Pečky 39:22                                                                                                               
3. Martin Kratochvíl Ratenice 42:40 
ženy
1. Alena  Katrnošková Pečky 48:05                                                                                              
2.  Iveta Minaříková Pečky          48:57                                                                                                       
3.  Iva Nedomová Poděbrady 49:10

Jiří Katrnoška
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Usnesení zastupitelstva města ze dne 20. 10. 2021
Projednávané body Předkládá Hlasování
Informace vedení města o aktuální situaci ve městě
starostka města: 
informace o výsledku voleb do PS PČR dne 8. a 9.10.2021
informace o kulturních akcích ve městě
informace o konání piety dne 28.10.2021 položením květiny k soše 
T.G.Masaryka na náměstí v 8.30 hodin
 místostarostka města:
informace o programu na podporu nakládání s dešťovou vodou pro 
občany města
informace o aktuální činnosti Městské policie za poslední 3 měsíce
 Jiří Katrnoška:
informace pořadatele o konání a přípravě závodu Pečecká desítka 
dne 28.10.2021

Alena Švejnohová 
Iveta Minaříková
Jiří Katrnoška ZM bere na vědomí

Informace o probíhajících investičních akcích ve městě Iveta Minaříková ZM bere na vědomí
Zastupitelstvo města schvaluje vypořádání podílového 
spoluvlastnictví u pozemku č. parc. 832/34 (2.338 m2) v obci a k.ú. 
Pečky následovně:
Město Pečky-bude vlastnit nově zaměřené pozemky č. parc. 832/98 
(138 m2) a 832/34 (1.030 m2) XXXXXXXXXX – nově zaměřený 
pozemek č. parc. 832/96 (585 m2) XXXXXXXXXX – nově zaměřený 
pozemek č. parc. 832/97 (585 m2). Náklady spojené se sepsáním 
smlouvy, vypracováním GP  a zaregistrováním u K.Ú. v Kolíně 
ponese Město Pečky. Iveta Minaříková

pro: (17) Železný, Vinohradník, Horynová, 
Janáčková, Katrnoška, Vodička, Dürr, 
Minaříková, Homan, Korouš, Paluska, Fejfar, 
Schürzová, Krištoufek, Schulz, Švejnohová, 
Křížová proti: (0) zdržel se: (0)

Zastupitelstvo města schvaluje směnu pozemků v obci a k.ú. Pečky 
následovně:
pozemek č. parc. 832/45 (2.805 m2) - id. ½ podílu vůči celku (k.ú. 
Pečky) z majetku města za pozemky č. parc. 1958/21 – břeh 
Mlýnského náhonu a nově zaměřený pozemek č. parc. 832/82– 
budoucí cesta k úpravně vody u hřbitova (oba ve spoluvlastnictví 
XXXXXXXXXX. Směna pozemků bude uskutečněna bezúplatně . 
Náklady spojené se sepsáním smlouvy, vypracováním GP  a 
zaregistrováním u K.Ú. v Kolíně ponese Město Pečky. Iveta Minaříková

pro: (16) Švejnohová, Janáčková, Korouš, 
Železný, Horynová, Vodička, Katrnoška, Křížová, 
Fejfar, Minaříková, Schürzová, Paluska, 
Vinohradník, Karel Krištoufek, Schulz, Dürr proti: 
(0)  zdržel se: (2) Homan, Jedlička

Bezúplatný převod pozemků vč. komunikace a infrastruktury ve 
Velkých Chvalovicích - od fy. Architektika, s.r.o. se sídlem v Praze 2-
Vinohrady, Chodská 1032/27 Alena Švejnohová

Projednání bodu bylo odloženo na další jednání 
ZM

Zastupitelstvo města schvaluje uzavření Smlouvy o spolupráci 
veřejných zadavatelů na akci "II/329 Pečky, severní obchvat" mezi 
městem Pečky a Středočeským krajem, se sídlem Zborovská 11, 
Praha 5. Alena Švejnohová 

pro: (12) Švejnohová, Minaříková, Železný, 
Janáčková, Korouš, Horynová, Dürr, Schürzová, 
Katrnoška, Schulz, Vodička, Jedlička proti: (0)  
zdržel se: (6) Křížová, Homan, Krištoufek, Fejfar, 
Paluska, Vinohradník

Zastupitelstvo města schvaluje podání žádosti o poskytnutí dotace z 
podprogramu Podpora obcí s 3 001–10 000 obyvateli, dotační titul 
117D8220E Rekonstrukce a přestavba veřejných budov, 
prostřednictvím výzvy Ministerstva pro místní rozvoj ČR č. 
1/2022/117D8220 na akci „Stavební úpravy a obnova interiéru 
Kulturního střediska Pečky – II. etapa“. Iveta Minaříková

pro: (16) Železný, Katrnoška, Minaříková, 
Paluska, Korouš, Vodička, Dürr, Horynová, 
Schürzová, Krištoufek, Švejnohová, Janáčková, 
Schulz, Homan, Fejfar, Jedlička proti: (0)  zdržel 
se: (2) Křížová, Vinohradník

Zastupitelstvo města schvaluje podání žádosti o poskytnutí dotace z 
podprogramu Podpora obcí s 3 001 – 10 000 obyvateli, dotační titul 
117D8220A Podpora obnovy místních komunikací prostřednictvím 
výzvy Ministerstva pro místní rozvoj ČR č. 1/2022/117D8220 na akci 
„Úprava křižovatky Tř. 5. května a P. Bezruče v Pečkách“. Iveta Minaříková

pro: (17) Švejnohová, Minaříková, Schürzová, 
Korouš, Janáčková, Dürr, Katrnoška, Horynová, 
Vodička, Železný, Paluska, Krištoufek, Fejfar, 
Homan, Křížová, Jedlička, Schulz proti: (1) Luděk 
Vinohradník zdržel se: (0) 

Zastupitelstvo města schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 2/2021 
o stanovení obecního systému odpadového hospodářství, 
s účinností vyhlášky od 01.01.2022 a zrušuje obecně závaznou 
vyhlášku obce č. 1/2015 ze dne 11.03.2015, o stanovení systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění využívání a odstraňování 
komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na 
správním území města Pečky. Iveta Minaříková

pro: (18) Krištoufek, Janáčková, Homan, Železný, 
Dürr, Paluska, Vinohradník, Vodička, Schulz, 
Katrnoška, Švejnohová, Jedlička, Horynová, 
Korouš, Křížová, Fejfar, Schürzová, 
Minaříková proti: (0) zdržel se: (0)

Zpráva z jednání Zastupitelstva města Pečky dne 20.10.2021



Město Pečky vyhlašuje 

výběrové řízení 
na obsazení pracovní pozice 

Referent 
územního plánování 

a stavebního řádu 
Městského úřadu v Pečkách. 
Nástup je možný od 1. 1. 2022 

nebo dle dohody.
Bližší informace podá tajemnice úřadu 

PaedDr. Cecilie Pajkrtová na telefonním 
čísle 321 785 051 nebo 607 025 406. 

Bližší podmínky výběrového řízení jsou 
zveřejněny  na webu města www.pecky.cz.

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

Každou 1. sobotu v měsíci od 8 do 10 
hodin můžete nadále předávat odpady za 
přítomnosti zaměstnance Pečeckých slu-
žeb s.r.o. 

Nový harmonogram mobilního svozu 
odpadu je tedy:

 7. prosince 2021  od 8 do 10 h
 4. ledna 2022  od 8 do 10 h
 1. února 2022  od 8 do 10 h
 1. března 2022  od 8 do 10 h

Po tomto období bude četnost a množ-
ství předávaného odpadu dále vyhodnoce-
na a případně upraven harmonogram.

Připomínáme, že pro předávání odpa-
du můžete nadále využívat sběrný dvůr 
v Pečkách. Aktuální schválená provozní 
doba sběrného dvora v Pečkách je:

středa 13:00 - 16:00 h
sobota 08:00 - 14:00 h

Krásný podzim přeje,
Adam Brant
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Projednávané body Předkládá Hlasování
Informace vedení města o aktuální situaci ve městě
starostka města: 
informace o výsledku voleb do PS PČR dne 8. a 9.10.2021
informace o kulturních akcích ve městě
informace o konání piety dne 28.10.2021 položením květiny k soše 
T.G.Masaryka na náměstí v 8.30 hodin
 místostarostka města:
informace o programu na podporu nakládání s dešťovou vodou pro 
občany města
informace o aktuální činnosti Městské policie za poslední 3 měsíce
 Jiří Katrnoška:
informace pořadatele o konání a přípravě závodu Pečecká desítka 
dne 28.10.2021

Alena Švejnohová 
Iveta Minaříková
Jiří Katrnoška ZM bere na vědomí

Informace o probíhajících investičních akcích ve městě Iveta Minaříková ZM bere na vědomí
Zastupitelstvo města schvaluje vypořádání podílového 
spoluvlastnictví u pozemku č. parc. 832/34 (2.338 m2) v obci a k.ú. 
Pečky následovně:
Město Pečky-bude vlastnit nově zaměřené pozemky č. parc. 832/98 
(138 m2) a 832/34 (1.030 m2) XXXXXXXXXX – nově zaměřený 
pozemek č. parc. 832/96 (585 m2) XXXXXXXXXX – nově zaměřený 
pozemek č. parc. 832/97 (585 m2). Náklady spojené se sepsáním 
smlouvy, vypracováním GP  a zaregistrováním u K.Ú. v Kolíně 
ponese Město Pečky. Iveta Minaříková

pro: (17) Železný, Vinohradník, Horynová, 
Janáčková, Katrnoška, Vodička, Dürr, 
Minaříková, Homan, Korouš, Paluska, Fejfar, 
Schürzová, Krištoufek, Schulz, Švejnohová, 
Křížová proti: (0) zdržel se: (0)

Zastupitelstvo města schvaluje směnu pozemků v obci a k.ú. Pečky 
následovně:
pozemek č. parc. 832/45 (2.805 m2) - id. ½ podílu vůči celku (k.ú. 
Pečky) z majetku města za pozemky č. parc. 1958/21 – břeh 
Mlýnského náhonu a nově zaměřený pozemek č. parc. 832/82– 
budoucí cesta k úpravně vody u hřbitova (oba ve spoluvlastnictví 
XXXXXXXXXX. Směna pozemků bude uskutečněna bezúplatně . 
Náklady spojené se sepsáním smlouvy, vypracováním GP  a 
zaregistrováním u K.Ú. v Kolíně ponese Město Pečky. Iveta Minaříková

pro: (16) Švejnohová, Janáčková, Korouš, 
Železný, Horynová, Vodička, Katrnoška, Křížová, 
Fejfar, Minaříková, Schürzová, Paluska, 
Vinohradník, Karel Krištoufek, Schulz, Dürr proti: 
(0)  zdržel se: (2) Homan, Jedlička

Bezúplatný převod pozemků vč. komunikace a infrastruktury ve 
Velkých Chvalovicích - od fy. Architektika, s.r.o. se sídlem v Praze 2-
Vinohrady, Chodská 1032/27 Alena Švejnohová

Projednání bodu bylo odloženo na další jednání 
ZM

Zastupitelstvo města schvaluje uzavření Smlouvy o spolupráci 
veřejných zadavatelů na akci "II/329 Pečky, severní obchvat" mezi 
městem Pečky a Středočeským krajem, se sídlem Zborovská 11, 
Praha 5. Alena Švejnohová 

pro: (12) Švejnohová, Minaříková, Železný, 
Janáčková, Korouš, Horynová, Dürr, Schürzová, 
Katrnoška, Schulz, Vodička, Jedlička proti: (0)  
zdržel se: (6) Křížová, Homan, Krištoufek, Fejfar, 
Paluska, Vinohradník

Zastupitelstvo města schvaluje podání žádosti o poskytnutí dotace z 
podprogramu Podpora obcí s 3 001–10 000 obyvateli, dotační titul 
117D8220E Rekonstrukce a přestavba veřejných budov, 
prostřednictvím výzvy Ministerstva pro místní rozvoj ČR č. 
1/2022/117D8220 na akci „Stavební úpravy a obnova interiéru 
Kulturního střediska Pečky – II. etapa“. Iveta Minaříková

pro: (16) Železný, Katrnoška, Minaříková, 
Paluska, Korouš, Vodička, Dürr, Horynová, 
Schürzová, Krištoufek, Švejnohová, Janáčková, 
Schulz, Homan, Fejfar, Jedlička proti: (0)  zdržel 
se: (2) Křížová, Vinohradník

Zastupitelstvo města schvaluje podání žádosti o poskytnutí dotace z 
podprogramu Podpora obcí s 3 001 – 10 000 obyvateli, dotační titul 
117D8220A Podpora obnovy místních komunikací prostřednictvím 
výzvy Ministerstva pro místní rozvoj ČR č. 1/2022/117D8220 na akci 
„Úprava křižovatky Tř. 5. května a P. Bezruče v Pečkách“. Iveta Minaříková

pro: (17) Švejnohová, Minaříková, Schürzová, 
Korouš, Janáčková, Dürr, Katrnoška, Horynová, 
Vodička, Železný, Paluska, Krištoufek, Fejfar, 
Homan, Křížová, Jedlička, Schulz proti: (1) Luděk 
Vinohradník zdržel se: (0) 

Zastupitelstvo města schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 2/2021 
o stanovení obecního systému odpadového hospodářství, 
s účinností vyhlášky od 01.01.2022 a zrušuje obecně závaznou 
vyhlášku obce č. 1/2015 ze dne 11.03.2015, o stanovení systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění využívání a odstraňování 
komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na 
správním území města Pečky. Iveta Minaříková

pro: (18) Krištoufek, Janáčková, Homan, Železný, 
Dürr, Paluska, Vinohradník, Vodička, Schulz, 
Katrnoška, Švejnohová, Jedlička, Horynová, 
Korouš, Křížová, Fejfar, Schürzová, 
Minaříková proti: (0) zdržel se: (0)

Zpráva z jednání Zastupitelstva města Pečky dne 20.10.2021

Zastupitelstvo města  schvaluje  obecně závaznou vyhlášku č. 
3/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového 
hospodářství, s účinností vyhlášky od 01.01.2022 a zrušuje obecně 
závaznou vyhlášku č. 1/2019 o místním poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů, ze dne 13.11.2019 a obecně závaznou 
vyhlášku č. 1/2021, ze dne 17.02.2021, kterou se měnila obecně 
závazná vyhláška č. 1/2019.  Iveta Minaříková

pro: (18) Homan, Vodička, Janáčková, Korouš, 
Katrnoška, Křížová, Minaříková, Švejnohová, 
Paluska, Schürzová, Vinohradník, Dürr, 
Krištoufek, Horynová, Schulz, Železný, Fejfar, 
Jedlička proti: (0) zdržel se: (0)

Investiční návrhy k rozpočtu 2022
Probíhá příprava rozpočtu města pro rok 2022.
Podklady a náměty zastupitelů pro rozpočet 2022 zašlete na e-mail 
tomas.vodicka@pecky.cz do 27. října 2021. Tomáš Vodička ZM bere na vědomí
Zpráva z jednání kontrolního výboru
Kontrolní výbor jednal dne 22.9.2021 a jeho předseda p. Milan 
Paluska podává zprávu o provedených kontrolách. Milan Paluska ZM bere na vědomí

Zápis z jednání zastupitelstva města, přijatá usnesení a zvukový záznam naleznete na internetových stránkách města Pečky 
https://mesto-pecky.usneseni.cz/verejne/

Pečecké služby s.r.o.

Provoz sběrného dvora 
v Pečkách o státním svátku
V den státního svátku ve středu 

17. 11. 2021 bude sběrný dvůr 
v Pečkách uzavřen. 

Děkujeme za pochopení.
Adam Brant

Ukončení svozu bioodpadů 
z domácností v roce 2021

Pravidelný svoz bioodpadů z domácnos-
tí bude ukončen 30. listopadu 2021. Nadále 
zůstává svoz i v zimních měsících (prosinec 
2021, leden – únor 2022), který bude probí-
hat 1x měsíčně a to vždy první úterý v kaž-
dém kalendářním měsíci. V případě změny 
klimatických podmínek (teplot pod bodem 
mrazu), by byl svoz bioodpadů dočasně 
přerušen a svoz by se neuskutečnil. Pro 
aktuální informace sledujte náš web www.

Odpady 
ve Velkých Chvalovicích

Hledáme vhodného 
kandidáta/kandidátku 

na pozici 

OBSLUHA 
POPELÁŘSKÉHO 

VOZIDLA - POPELÁŘ 
na hlavní pracovní poměr

 
Náplň práce: obsluha moderního po-

pelářského vozidla pro svoz komunálního 
a tříděného odpadu.

 
Očekáváme: dobrá fyzická zdatnost, 

praxe výhodou, nikoliv podmínkou.
 
Nabízíme: práce na hlavní pracovní po-

měr v jednosměnném provozu v blízkém 
okolí Peček, motivující mzdové ohodnoce-
ní, firemní benefity - 25 dní dovolené, stra-
venky s vyšším příspěvkem zaměstnavate-
le, stabilní společnost s 20ti letou tradicí.

 
Nástupní mzda: 120,- Kč/h
Po zapracování: 130,- Kč/h, pohyblivá 

složka až + 7 %, pololetní odměny a další 
příležitostné pohyblivé složky.

Možnost nástupu ihned.

Životopisy zasílejte na info@pececke-
sluzby.cz, popř. více informací na telefon-
ním čísle 778 427 144.

pececkesluzby.cz, náš facebookový profil 
„Pečecké služby s.r.o“, popř. web města.

Žádáme občany, aby sběrné nádoby na 
bioodpady přistavili nejpozději v den svo-
zu do 4:00 hodin k příjezdové komunikaci 
s umožněním průjezdu popelářského vozi-
dla.

Děkujeme a přejeme barevný podzim.
Adam Brant

Město Pečky vyhlašuje 

výběrové řízení 
na obsazení pracovní pozice 

Vedoucí odboru 
sportu a volného 

času 
Městského úřadu v Pečkách.  

Náplní vznikajícího odboru je  péče 
o stávající i budovaná sportovní 

a volnočasová zařízení v Pečkách 
a Velkých Chvalovicích včetně jejich 

dalšího rozvoje. Nástup je možný 
od 1. 1. 2022 nebo dle dohody.  

Bližší informace podá tajemnice úřadu 
PaedDr. Cecilie Pajkrtová 

na telefonním čísle 321 785 051 
nebo 607 025 406. Bližší podmínky vý-

běrového řízení jsou zveřejněny  
na webu města www.pecky.cz.
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Junioři seniorům
Setkání klientů a příznivců Pečovatelské služby města Pečky
V úterý 19. 10. 2021 se po vynucené loň-

ské přestávce opět rozezvučel sál Základní 
umělecké školy v Pečkách, který si pra-
videlně půjčujeme pro naši akci „Junioři 
seniorům“. Při akci se mohli po delší době 
opět setkat jak klienti pečovatelské služ-
by a denního stacionáře, tak senior klubu 
naší organizace. O akci byl tradičně velký 

Výzva uživatelům 
hrobových míst
Zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví 

a o změně některých zákonů, ve znění poz-
dějších předpisů, stanoví, že hrobové místo 
lze užívat pouze na základě smlouvy o ná-
jmu hrobového místa a služeb s tím souvi-
sejících, která musí mít písemnou formu.

Pokud na hrobové místo není sepsaná 
smlouva, můžete záležitost vyřídit osobně 
na Městském úřadě v Pečkách a to v úřední 
dny v pondělí a ve středu od 7:30 do 17:00, 
jiný termín lze domluvit na tel. č. 721 183 
560, popřípadě emailem jana.kozelska@
pecky.cz.

Vážení 
majitelé psů,

v poslední době byl v Pečkách enormní 
nárůst odchytu volně pobíhajících psů. Při 
odchytu a kontrole čipu bylo zjištěno, že 
očipovaní psi nejsou zaneseni v registru, 
a tudíž není možné dohledat jejich majitele.  

Upozorňujeme na skutečnost, že regist-
raci provádí majitel psa, ne veterinář, který 
očipování provádí. Proveďte tedy registraci 
na některém z dostupných registrů např. 
EvidencePsu.cz, NarodniRegistr.cz, Narod-
niRegistrPsu.cz a zajistíte tak, že se váš pes 
dostane co nejdříve po odchytu domů.

Pokud si nebudete vědět rady, kontak-
tujte městské strážníky O. Poidingera nebo 
L. Moravce, kteří vám rádi pomohou. Tel. č. 
722 963999, e-mail: mp@pecky.cz.

MP Pečky

Při příležitosti oslav 103. narozenin na-
šeho samostatného státu jsme měla příle-
žitost popřát naší republice. Připomněla 
jsem, že  těch 103 let přineslo časy svobody, 
nesvobody, totality, časy více či méně klid-
né a nyní i časy pandemie. Zmínila jsem, 
že každá generace má svou zkoušku. A ta 
prokázala, že jsou v naší zemi lidé čest-
ní, moudří, pracovití. Ukázala ale také, že 
máme své prospěcháře i nepoctivce. Chce 
to odvahu i chuť hledat v dnešních dnech 
to dobré. A v lidech okolo nás ty, kteří chtějí 
v té druhé stovce pracovat a snažit se, aby 
naše krásná země byla ještě nadlouho dob-
rým místem k žití.

A právě řadu takových lidi jsem k naro-
zeninám přála mé nejoblíbenější zemi na 
světě.

Alena Švejnohová, starostka

zájem. Jednak se naši senioři těšili na spo-
lečné setkání, na milé vystoupení dětí ze 
ZUŠ, ale zejména na vystoupení dechové 
kapely Polabská Blaťanka a v mezičasech 
vyhlašovanou tombolu. Ta byla díky mno-
hým sponzorům opět velmi bohatá, za což 
všem štědrým dárcům velmi děkujeme!

Petra Čermáková, ředitelka

103. narozeniny

Součástí revitalizace místního parku 
byla i výsadba trvalkových záhonů. Kolem 
těchto záhonů jsou dřevěné sloupky, který-
mi prochází dvě lana. Koncem října 2021 
někdo u záhonu jedno lano přeřízl a odcizil 
ho i se svorkou.  

Kéž by mu k něčemu bylo dobré, zaplatit 
škodu však musí obec!  

MěÚ Pečky, Odbor ŽP

Odcizení lana 
od trvalkových 

záhonů Vážení občané, hlavně Velkých Chvalo-
vic, rádi bychom vás požádali o spolupráci! 
Jak již možná víte, v lokalitě u fotbalového 
hřiště brzy vyroste nová čtvrť, kde se kro-
mě 19ti stavebních parcel můžeme těšit i na 
dvě nové ulice. Přestože jsou tyto ulice již 
vybudované, ještě nemají názvy. A s tímto 
se teď na vás obracíme. Rádi bychom spo-
lečně s vámi vybrali dvě nová jména ulic 
v našem městě! Pokud máte nějaký nápad 
na to, jaká by se k ulicím hodila, prosím 
zašlete svůj návrh do konce listopadu Šár-
ce Horynové na email: sarka.horynova@
pecky.cz. Ke svým návrhům prosím při-
pojte také vysvětlení. Vaše návrhy mohou 
být jakékoliv – od historicky používaných 
jmen v lokalitě, přes pojmenování podle 
významných obyvatel našeho města, regi-
onu, kraje, či celé republiky, až po jakéko-
liv kreativní nápady. Z vašich návrhů pak 
rada města vybere pět, o kterých budete 
moci dále hlasovat… Ale o tom se dozvíte 
více zase v příštím čísle Pečeckých novin. 
Tešíme se na vaše příspěvky! redakce

Nové ulice 
ve Velkých Chvalovicích

Výstava betlémů 
v Pečkách

Srdečně zveme příznivce stavění betlé-
mů. Prvním dnem výstavy je první advent-
ní neděle dne 28. 11. 2021. Budeme se na vás 
těšit na adrese Tř. 5. května 294, Pečky.

Pravidelní návštěvníci se mohou, jako 
vždy, těšit na ztvárnění Svaté trojice s da-
rovníky od nových autorů. Z 200 vlastních 
modelů je stále co vybírat. Co se podařilo 
vytvořit do sbírky v r. 2020 a 2021 je možné 
vidět na stránkách: http://betlemy-v-pec-
kach.webnode.cz a v letošní expozici. Na 
stránkách je také pozvánka.

Vstupné nevybíráme. Vstupným je váš 
zájem, dobrá sváteční nálada a ohledupl-
nost při vstupu do výstavního prostoru s re-
spirátorem.  Jaroslav Lochman
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Ta paměť!
Luštím křížovku, když si zase nevzpo-

menu na jméno bašánského krále či baby-
lonské bohyně vody, seknu s tužkou a váž-
ně se rozhodnu, s tím se musí něco udělat! 
Vždyť my všichni stejně postižení víme, jak 
je otravné a směšné mnohomluvně opisovat 
slovíčko vypadlé z paměti, aby okolí rozu-
mělo. 

Má kamarádka Věnka (odvozeno od 
vznešené Věnceslavy) se naučila zpaměti 
vyjmenovat všechny panovníky, co kdy se-
děli na našem trůně. A že jich bylo! Jsem 
sice o dva roky starší, ale co bych to taky ne-
zkusila? Výsledek je bídný. Bájní vládci od 
Sáma a Kroka po Hostivíta, přeskáču pár 
století k posledním Přemyslovcům, Lucem-
burkům a Jagelloncům, těch je pár, zařa-
dím svatého Václava, Boleslava, svého oblí-
bence Jiřího z Poděbrad a pár dalších. Přes 
pestrou směs našich i cizáků, co se prohnali 
našimi dějinami a v nichž si už v hlavě po-
řádek neudělám, doklopýtám k posledním 
Habsburkům. Jestli teď znalcům českých 
dějin běhá mráz po zádech – mně taky!

Ta paměť! Osmimístné číslo své staré 
polské rozkládačky značky Universal pře-
říkám kdykoliv, kolikátého je si musím 
ověřovat v kalendáři. Karel IV. měl čtyři 
manželky, přesto si přízvisko druhé Anny 
Svídnické, vybavím jedině, je-li můj mozek 
v mimořádně příznivé náladě.

Jsou však věci nezapomenutelné, napří-
klad vyjmenovaná, za nás vyňatá, slova. 
Vzpomínáte, vy hodně pamatující: býti, 
obyčej, bystrý, …slyšeti, blýskati se, plyn, 
…pyšný, třpytí se, pysk … Mám oblíbenou 
skupinku po em, je dobrá pro cvičení pamě-
ti a řeči: …odmykati, zamykati, mýtiti, smý-
kati, smýčiti, dmýchati, chmýří. Řeknete 
-li si to třikrát rychle za sebou, počtvrté se 
vám do toho připlete už i bohyně babylon-
ská.

S pamětí je potíž, jiné už to nebude, 
hlavně, že si pamatuji „nejpotřebnější“ vě-
domosti, jako tyto přípony: -ný, -natý, -itý, 
-ičitý, -ečný, -ový, -istý, -ičelý. Do kterého 
oboru patří, vážení čtenáři?

Z. Ferešová

Dopoledne plné batolat
V úterý 5. 10. dopoledne jsme se po del-

ší odmlce opět sešli v dětském oddělení 
v Pečecké knihovně, abychom pokračovali 
v projektu Bookstart – S knížkou do života. 
Pozvali jsme rodiče s batolaty a připravili 
krátký program s pohybovými říkankami 
a písničkami. Nechybělo přivítání s maňás-
kem kočkou Lízou, četba pohádky Kuřátko 
a obilí a hravé tvoření s látkovou plenou. 

Naším hostem byla tentokrát paní Jana 
Vargová - Izavčuková, která rodičům uká-
zala hravé cvičení s miminky a základy 
dětské jógy. Zároveň představila mateřské 
centrum Pramínek v Dobřichově, pozvala 
přítomné na dopolední hrátky s batolátky 
a další pravidelné aktivity.

Po skončení našeho připraveného pro-
gramu si mohli rodiče prohlédnout a pro-

listovat výstavku tematicky sestavených 
knih, týkajících se výživy dětí, rodičovství, 
emocionální výchovy… a knížek pro děti, 
hmatových a zvukových leporel, knížek 
plných říkadel, písniček, pohádek. Setká-
ní bylo skvělé jak pro děti, které se smály 
a navzájem se „očuchávaly“, tak i pro ro-
diče, kteří si pohovořili o zkušenostech 
s výchovou svých dětí a možná navázali 
i přátelské vztahy. Podle ohlasu maminek 
a tatínka věříme, že se k nám do knihovny 
budou vracet a využívat prostory, a nabíd-
ku knihovny i mimo bookstartové akce.

Další setkání plánujeme na začátek pro-
since, rodiče budeme opět informovat na 
webu knihovny, na facebooku a prostřed-
nictvím plakátů.

V. Kratochvílová

Výroční členská schůze 
MO STP Pečky

Místní organizace svazu tělesně postiže-
ných pořádala dne 21. 10. 2021 v Kulturním 
středisku výroční členskou schůzi po del-
ší přestávce covidu19. Účast zúčastněných 
členů byla velká, i když  bylo velmi špatné 
počasí. Zúčastnili se též hosté za Městský 
úřad Pečky starostka A. Švejnohová a B. 
Kozáková, za MO STP Radim členky výbo-
ru.

Paní starostka Švejnohová pozdravila 
členy a seznámila je s informací o podávání 
mobilních zpráv Městského úřadu formou 
sms  ke zkvalitnění  služeb. Členům byly 
rozdány tiskopisy k vyplnění a předány 
Městskému úřadu Pečky. 

Druhým tiskopisem se může každý ob-
čan vyjádřit ke kvalitě života a služeb v na-
šem městě, co je dobře nebo špatně, co lze 
zlepšit apod. 

Kulturní program zajistilo Kulturní stře-
disko Pečky vystoupením dívčího taneční-
ho kroužku. Bylo to velice pěkné zpestření, 
všem se to moc líbilo. Předsedkyně přečet-
la zprávu o činnosti organizace za r. 2019 
2020, o počtu současných členů i zemře-
lých, informovala nás o navýšení členského 
příspěvku, kulturní činnosti, výletech, na 
závěr přednesla zprávu revizní komise o 
hospodaření organizace. Předsedkyně obe-
známila též členy, že do výboru byla jako 
členka přijata Z. Baurová.

Členové byli seznámeni, že veškeré in-
formace o dění jsou ve vývěsné skřínce 
u Obuvi, Pečovatelské domě s pečovatel-
skou službou a ve Zdravotním středisku 
u obvodních lékařů.

Po ukončení programu VČS MO MO STP 
bylo podáváno občerstvení a zahrála hudba 
k poslechu a k tanci. Na závěr předsedky-
ně organizace J. Mrázová poděkovala všem 
zúčastněným členům, hostům,  panu Ma-
chkovi za skvělé pohoštění a Kulturnímu 
středisku Pečky za vstřícnost a organizaci.

Výlety: Polsko 10. 11. 2021
Advent  Lysá n. L. 10. 12. 2021
hlaste se na tel. 77842384 
a nebo 603108003

Výbor MO STP

Dobrý den,
po úspěšném konání Noci literatu-

ry i v posledních několika městech by-
chom všem nyní chtěli poděkovat za 
spolupráci na akci, která bohužel i le-
tos přinesla překážky a problémy. Dě-
kujeme také za skvělé recenze a ohla-
sy. Jsme nesmírně rádi, že se akce i za 
těchto zhoršených podmínek podaři-
la v tolika městech po celé republice 
a doufáme, že příští ročník bude opět 
alespoň o něco méně problémový.

S přáním pěkného dne,
Martin Matoušek, 

Česká centra, Noc literatury

Minigolf
Poslední Open se konal v kryté hale 

v obchodním domě Kotva v Praze. Šest 
členů našeho oddílu a jeden žák se přišli 
rozloučit s minigolfem v tomto roce. Bylo 
to rozloučení velice důstojné, neboť muži 
senioři všichni tři stáli na bedně a totéž 
bylo v seniorkách. Náš mladší žák Vojta 
Kos zahrál dobře, ale na starší žáky nesta-
čil a skončil čtvrtý. Byl to pro něho trénink 
a další turnaj dětí z celé republiky Junior 
Trophy Praha, který se konal v Kotvě po 
dva dny hned za týden. V sobotu dopoledne 
byl trénink a odpoledne se hrála dvě kola. 
Vojta Kos byl na třetím místě před dalším 
žákem o jeden úder. V neděli se hrála kola 
tři a Vojta v třetím zase o úder prohrával, ve 
čtvrtém vedl o čtyři údery a končil posled-
ním kolem na třetím místě o osm úderů. 
Souboj o třetí místo byl napínavý do posled-
ního pátého kola a Vojta byl zkrátka lepší. 

Třetí místo v republice v kategorii mlad-
ších žáků je velkým úspěchem pečeckého 
minigolfu. Vojtovi gratulujeme. Starší žák 
Tomáš Litomyský byl na svém prvním tur-
naji a nevedl si špatně a jeho bratr Jáchym 
si vyzkoušel alespoň trénink v hale. Tur-
naje se zúčastnily děti z Olomouce, Chebu, 
Náměšti n. Oslavou, Františkových Lázní, 
Hradce Králové, Peček a Prahy.

Věra Šuková

Vzpomínáme
Smutný zůstává 14. 
listopad, kdy před 13 
lety navždy odešla od 
všeho, co měla ráda, 
naše maminka, babič-
ka a prababička paní 
Anna Votýpková. 
Za tichou vzpomínku 
děkuje dcera s rodinou
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Jan Kobylák, malíř a ilustrátor. 
Specializuje se na vědecké ilustra-
ce hmyzu, zejména brouků, techni-
kou olejomalby na šepsované des-
ky. Od roku 2001 uspořádal řadu 
výstav u nás i v zahraničí. Jeho 
ilustrace lze najít v časopisech, vět-
šinou odborných i v několika kni-
hách.

Ivo Procházka, celý svůj život 
jsem držel fotoaparát v ruce. Po-
sledních deset let se však věnuji 
fotografii živé přírody v katastru 
své obce. A právě tyto fotografie 
živé fauny s příběhy představím 
návštěvníkům výstavy. A otevřu 
téma poškozování přírody... S ma-
lou nadějí do budoucna...

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 
bezpečnostní kritéria ani pro zákazníky, 
ani pro knihovnice. Nábytek užívaný jako 
úložný prostor byl již nefunkční: vypadá-
vající police, zásuvky nevyhovující poža-
davkům na zabezpečení, stoly nevyhovují-

cí podmínkám nosnosti a bezpečnosti pro 
elektronická zařízení…

Během několika minulých týdnů pro-
běhlo v knihovně vyklizení a likvidace sta-
rého nefunkčního nábytku a instalace ná-
bytku nového. Nábytek byl vyroben s ohle-
dem na atypické prostory a ergonomičnost, 
čímž se zmenšilo riziko úrazu a zvýšila 
komfortní zóna všech zúčastněných. 

A že toho bylo zapotřebí jako soli, jsme 
se shodli i s našimi čtenáři a zákazníky. 
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

Městská knihovna S. Čecha v Pečkách

 zve na výstavu 

obrazů a kreseb
Jana Kobyláka 

a 

fotografií 
Ivo Procházky.

„Příroda zblízka i dálky“

Kde: v prostorách knihovny
Kdy: od 1. do 26. listopadu 2021

Co se děje v „zavřené“ knihovně?
Možná se ptáte, co v knihovně děláme, 

když vám zrovna nepůjčujeme knihy? Po-
kusíme se vám naši činnost nyní popsat, 
protože knihovna není jen o půjčování 
knih.

K uzavření knihovny v letošním září 
a říjnu jsme byly donuceny z důvodu stav-
by a instalace nového mobiliáře, který jsme 
získali z dotace Programu rozvoje venkova.

Během roku probíhá průběžný nákup 
fondu, pokud možno přímo v knihkupectví 
metodou de visu a jeho následná katalogi-
zace (zpracování do systému Clavius), což je 
zdlouhavější proces se specifickými profes-
ními standardy. 

Mezi našimi službami je krom jiného 
i donáška knih, která se uskutečňuje právě 
mimo výpůjční provoz. A vzhledem k tomu, 
že knihovna disponuje pouze služebním 
dvoukolákem, děje se tak pěšky nebo na 
kole.

Z výpůjčního protokolu se denně zpra-
covávají a ručně připravují internetové 
rezervace a objednávky čtenářů, dále se 
zodpovídají jejích četné dotazy telefonicky 
či elektronicky ohledně kulturních před-
stavení nebo sportovních klání.

Tuto dobu zároveň využíváme k nej-
různějším  úpravám a drobným opravám 

v budově: probíhaly dílčí přesuny knih jak 
ve skladech, tak ve skříních na chodbách 
i na policích ve studovně, zároveň knihy, 
police i skříně čistíme. Tuto dobu využí-
váme k výměně zářivek, k odvzdušnění 
topných těles a doplnění topného systému 
vodou, ke klučení a pravidelné údržbě za-
hrady, stěhování nábytku ve studovně dle 
momentálních požadavků a potřeb, k in-
stalacím i bourání výstav v naší galerii, 
o kterých můžete najít informace na našem 
facebooku i webu, a které se mění téměř 
každý měsíc.

Také programy na podporu čtenářské 
gramotnosti (a jejich příprava!!!) nejen pro 
školy (Knížka pro prvňáčka, Spolkla mě 
knihovna, Na hradě Bradě, Knihožrouti či 
projekt Knížka do vlaku) a matky s dětmi 
(Bookstart, aneb s knížkou do života) smě-
řujeme právě na dobu pro veřejnost uzavře-
nou – to abychom se mohly zúčastněným 
plně věnovat, a aby naši čtenáři nebyli při 
výběru svého čtiva rušeni.

Vedle těchto aktivit pokračuje spousta 
činností mimo výpůjční protokol, které za-
jišťují plynulý provoz knihovny po celý rok, 
a které už bereme jako samozřejmost…

Vaše knihovna

Beseda s konzultantem IT Jiřím Haluzou na téma 

„Jak ovlivní rozvoj umělé inteligence 
a robotiky život nás a našich dětí?“ 

 
Během besedy se budeme snažit odpovědět například na následující otázky:

• Co je to vlastně umělá inteligence?
• Kde všude ji už používáme, aniž bychom si toho všimli?
• Máme se bát umělé inteligence? 
• Nezpůsobí jednou zánik lidstva?
• Nenahradí nás jednou v práci stroje?
• Jak ovlivní umělá inteligence náš život za 50-100 let?
 

Beseda se koná 11. 11. 2021 od 18.00 
v Městské knihovně Svatopluka Čecha v Pečkách.

 
Těšíme se na Vás.
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Komentovaná procházka po hřbitově
V neděli 24. 10. se sešlo na hřbitově přes 

40 zájemců o komentovanou prohlídku 
hřbitova. PhDr. Miloslav Vlk nás seznámil 
s historií pohřbívání v Pečkách i historií pů-
vodního evangelického hřbitova. Provedl 
nás hřbitovem, ukázal nám pravděpodobně 
nejstarší náhrobky, náhrobky dětského od-
dělení hřbitova, hroby významných osob-
ností i hroby přenesené z jiných hřbitovů. 

Paní učitelka Ladislava Babková nám 
odvyprávěla příběh tvorby kenotafu (sym-
bolického hrobu) Františka Voláka, včet-
ně informace, kdo byl předlohou tohoto 
sochařského díla. Pan Miroslav Hartman 
vysvětlil původní organizaci hřbitova včet-

ně číslování jednotlivých míst. Připomněl 
i železniční neštěstí z roku 1917. 

Ondřej Schulz vzpomenul osudu Ště-
pána Hovorky a Štěpána Gavendy a jejich 
pohnutých příběhů. Procházka byla velmi 
zajímavá, viděli jsme náhrobky novogotic-
ké, secesní i jeden kubistický.  Náhrobky 
z mramoru i z teraca, evangelické i katolic-
ké… Seznámili se s příběhy z první i druhé 
světové války. 

V neposlední řadě jsme vzpomenuli i na 
významné, nedávno zesnulé obyvatele Pe-
ček. Děkuji všem, kdo se na přípravě celé 
akce podíleli a všem, kdo svými znalostmi 
přispěli k prohlídce. Tomáš Vodička

Dovolujeme si vás pozvat na další 
akce konané v centru Pramínek (po-
kud situace dovolí... podle platných 
nařízení). Již tento pátek 5. 11. od 18 
hod jsme začali s kroužkem šití (určený 
především pro dospělé, ale i dospívající 
či nadšené děti). Užili jsme si šití dár-
kových pytlíků. Probíhá každý sudý 
pátek.

Pro děti pak je určen projektový den 
Šijeme pro radost, který proběhne 4. 
12. od 15 hodin.

Pro unavené maminky máme na-
chystané odpoledne Čas pro mámu 
v sobotu 13. 11. od 14 hodin. Čeká je 
přírodní kosmetika, relaxační jóga 
a tvořivé vyrábění. Herna pro děti (bez 
hlídání) bude k dispozici, pokud nemá-
te možnost odložit na chvíli své ratoles-
ti.

A v sobotu před 1. adventní nedělí, 
tedy 27. 11. chystáme tvořivé dílničky, 
které vás a celou vaši rodinu provedou 
netradičními tradicemi adventní doby. 
Akce nese název Adventem s Pramín-
kem.

Na sobotu 4. 12. můžete přihlašovat 
děti od 8 let na Dřevohraní, děti se do-
zví základní informace o druzích dřeva 
a jejich zpracování, budou pod dohle-
dem zkušeného odborníka pracovat 
s nožem, pilkou, smirkovým papírem... 
a vytvoří si vánoční dekoraci a možná 
i dřevěný Betlém.

Většina inzerovaných akcí je z ka-
pacitních důvodů omezena a je proto 
potřeba se přihlašovat na tento email.

Více informací na přiložených letá-
cích nebo na emailu a telefonu.

Doufejme, že situace bude přívětivá 
natolik, že se vše uskuteční a my se na 
vás těšíme na faře v Dobřichově 24.

Za všechny realizátorky
Michaela Brčaková, 

koordinátorka MC Pramínek
Kde nás najdete: Dobřichov 24 
(fara u kostela), tel.: 777 296 131

Pozvánka 
do Pramínku

Listopadový tip na procházku
Listopadové a prosincové plískanice 

moc k procházkám po okolí nelákají. A tak 
zakončím letošní tipy na procházky po měs-
tě a blízkém okolí doporučením k návštěvě 
našich kostelů. Ostatně, čas adventní, který 
je před námi, je ideální příležitostí k pro-
hlídce těchto krásných staveb.

V tomto čísle se zaměřím na evangelický 
kostel - architektonickou chloubu našeho 
města. Samotné stavbě předchází pohnu-
tá historie místní evangelické komunity, 
která ještě v roce 1917 vzpomíná na inkvi-
ziční tažení milčického rychtáře F. Vaváka. 
Ten pár dní před vstoupením císařského 
tolerančního patentu v platnost, zabavoval 
v okolních obcích i u nás zakázané knihy. 

V novodobé historii místní komunity se 
velmi promítá překotný rozvoj našeho měs-
ta. V místě stavby kostela vznikl nejdříve 
evangelický hřbitov (založen 1863) a takřka 
současně vznikla kazatelská stanice pozdě-
ji působící v budově dívčí školy. Na začát-
ku 20. století  přichází  nápad na postavení 
vlastního chrámu a v roce 1914 po získání 
příslibu financování od českých evange-
líků v emigraci (USA) je zajištěn 
přesun hřbitova a zahájena stav-
ba. Původní záměr – vše stihnout 
k výročí upálení mistra Jana Husa  
- se nestihl kvůli vypuknutí první 
světové války. Stavba byla dokon-
čena v roce 1916, k slavnostnímu 
otevření došlo až v roce 1918.

Kostel je kulturní památkou 
ČR postavenou ve stylu geometric-
ké secese a kubismu včetně prvků 
v interiéru. 

Na věži kostela nalezneme 
kalich, který dnes nikoho nepře-
kvapí. Architekt kostela Oldřich 
Liska jej ale navrhl ještě předtím, 
než sloučením luteránské a kal-
vinistické církve vznikla dnešní 
evangelická církev, která si ka-
lich zvolila za svůj symbol. Dalším 

prvkem, viditelným vně budovy je členění 
celé stavby. Architekt Liska uvažoval nad 
funkčním využitím stavby a tak rozvrže-
ní kostela, přednáškové síně a fary je ryze 
praktické, moderně pojaté.

Uvnitř kostela můžeme obdivovat výz-
dobu v plné kráse. Kubismus jako sloh se 
snaží vše zobrazit pomocí geometrických 
tvarů – krychlí, kvádrů… V našem kostele 
je to zobrazený broušený diamant. V hlav-
ním sále, který na první pohled vypadá 
velmi stroze, najdeme diamant a ostré hra-
ny všude, kam se podíváme - na fládrování 
(malbě na dřevo), vyřezaném zdobení lavic, 
na skleněné přepážce do Jeronýmovy síně, 
na lustrech. Ostré hrany na nás vystupují 
i z kazatelny, tabulí s čísly písní… 

Dnes celou výzdobu podtrhuje bílá vý-
malba. Původně ale strop i stěny byly pes-
trobarevně vyzdobeny jak geometrickými, 
tak florálními motivy.

Liskovo moderní pojetí se projevilo 
v mnoha, na svou dobu moderních prvcích: 
svažité podlaze (dnes běžné v kinech), kte-
rá umožňuje lepší poslech kázání, elektrifi-

kaci, nebo využití pneumatického ovládání 
varhan.

Ve vedlejší přednáškové síni kromě vý-
zdoby uvidíme i fotografie významných 
osobností, farářů, kteří zajistili financování 
z USA a Švýcarska i významného evange-
líka, kurátora sboru, místního továrníka 
a starosty – Ladislava Suchého.

Samostatnou kapitolou je řešení přidru-
ženého bytu faráře a původní dře-
věné schodiště. V neposlední řadě 
vřele doporučuji zavítat na místní 
půdu. Chybějící klasický krov je 
zde nahrazen železobetonovým 
věncem a snýtovaným systémem 
kovových táhel, které nesou jak 
samotnou střechu, tak i strop vel-
ké síně.

V adventním čase budete mít 
jistě mnoho příležitostí, proč na-
vštívit tento kostel. Tradičně ko-
nané koncerty a adventní setkání 
jsou vhodným okamžikem pro 
prohlídku tohoto krásného pro-
storu.

Celý text byl zpracován na zá-
kladě poznámek, textů a debat 
s M. Vlkem a J. Hájkem.

Tomáš Vodička
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Výletníci

Jelikož je krásný podzim využili jsme 
toho a ještě si udělali několikadenní výlet 

Dokončili jsme také trasu Beroun – Pra-
ha podle Berounky. Vyšli jsme z Černošic 
přes Radotín až na soutok Berounky a Vl-
tavy. V pohodě to bylo 13 kilometrů s pře-
stávkou v radotínském pivovaru Horymír. 
Celkem to bylo šest úseků a 53 km.

Věra Šuková

do Mariánských Lázní. Ubytování jsme 
měli v apartmánu blízko kolonády a tak 
nebyl problém si poslechnout Zpívající fon-
tánu jak ve dne, tak i se světelnými efekty 
večer. Lázně jsme si prohlédli od shora až 
dolů. Ani se nezdálo a každý den jsme spo-
čítali kroky a bylo z toho sedm kilometrů. 
Jeden den jsme si udělali výlet na zámek  
Kynžvart. Večery jsme trávili s kartami v 
ruce a hráli žolíky.

Pohlavní 
dvojtvárnost

Pohlavní dvojtvárnost neboli pohlavní 
dimorfismus je pojem, který se používá při 
rozeznávání samce a samice téhož druhu. 
Znaky, které můžeme u živočichů pozoro-
vat, jako velikost, zbarvení, tvar některé 
části těla. Tyto znaky jsou při pohlavním 
dimorfismu výrazně odlišné. Krásným pří-
kladem z našich končin je vrabec domácí, 
u něhož na první pohled rozeznáme, zda se 
jedná o samečka či samičku. Zajímavé je, 
že u vrabce polního pohlavní dvojtvárnost 
není, tedy sameček i samička nejsou výraz-
ně odlišení. Jak to u živočichů s pohlavní 
dvojtvárností bývá, tak samička je nená-
padně zbarvená a samec bývá výraznější. 
Obecně v živočišné říši samci mají za úkol 
nalákat samičku, získat její pozornost, v 
čem jim právě pomáhají barevné a výrazné 
znaky, jako například krásná ocasní pera 
páva nebo jasné barvy kohouta a bažanta.

Fialová pole
Okolo Peček byla krásnou podívanou 

nekonečná fialová pole, ale vůně levandule 
je nedoprovázela. Jedná se totiž o svazenku 
vratičolistou, neofyt, tedy náš nepůvodní 
druh. V ČR se pěstuje již od roku 1891 jako 
pícnina ke krmným účelům a jako zelené 
hnojivo polí. Díky zaorání rostlin do půdy 
se zvýší podíl uhlíku v půdě, jehož složka 
je důležitou součástí úrodnosti půdy. Čím 
více uhlíku v půdě, tím je půda úrodnější. 
Svazenka vratičolistá je jednoletá bylina s 
modrofialovými květy – vijany, pro svůj pů-
vab je pěstována nejen v zemědělství, ale 
také na našich zahradách.

Kateřina Čiháková

Barvy podzimu
Dny se nám pomalu zkracují, letní čas se 

změnil na ten zimní a nejen my, ale i příro-
da se připravuje na příchod zimy. Všude ko-
lem nás je přehlídka barev podzimního listí 
od červené až po jasně žlutou. Proč ale listy 
mění barvu a opadávají? V chladných měsí-
cích opadavé listy odpočívají a čerpají ener-
gii, kterou nastřádaly během léta pomocí 
fotosyntézy. Fotosyntéza je děj, při kterém 
rostliny vytvářejí svému tělu energii ve 
formě cukrů pomocí slunečního záření a 
oxidu uhličitého. Nejdůležitějším činite-
lem tohoto děje je zelené barvivo chlorofyl, 
které je obsažené v listech. Toto barvivo na 
podzim opadavé stromy přestávají produ-
kovat, protože se jim dostává méně a méně 
světla a tím pádem se dostávají do hlavní 
role ostatní barviva obsažená v listech. Je-
jich vyniknutí nám každý rok dopřává krá-
su podzimu.

Chemie
V osmém ročníku mají žáci několik no-

vých předmětů v rozvrhu a jedním z nich 
je i chemie. Od začátku roku si žáci již ně-
kolikrát vyzkoušeli roli chemika, ve které 
nesmí chybět postavení své první aparatu-
ry filtrace. Žáci k postavení aparatury musí 
znát názvy pomůcek, které používají a za-
brouzdali i do svých dětských let při sklá-
dání filtru. Při této separační metodě jsme 
porovnali rychlost filtrace při použití kla-
sického a skládaného filtru. Anorganická a 
obecná chemie, která je náplní osmé třídy, 
je plná zajímavých pokusů, pojmů a zážit-
ků a já věřím, že mnohdy obávaný předmět 
chemie najde své obdivovatele.

Mezipředmětový projekt ryby
Měsíc říjen jsme v přírodopise věnova-

li rybám, ano celý měsíc, jelikož se jedná 
o rozsáhlé téma, které v naší republice má 
hluboké kořeny v rybníkářství. I z tohoto 
důvodu jsme se rozhodli s panem učitelem 
Hraničkou pro mezipředmětový projekt 
přírodopisu a zeměpisu, ve kterém žáci sed-
mých ročníků shrnuli a upevnili své zna-
losti. Pracovali ve dvojicích na tématech 

ryby našich největších rybníků a ryby moří, 
oceánů a řek celého světa. Cílem těchto pro-
jektů bylo rozlišit ryby příslušných pásem a 
vyhledat ryby daného ekosystému. V země-
pisné části charakterizovali vodní objekt a 
celou svoji práci prezentovali před svými 
spolužáky a na nástěnkách naší školy.

Kateřina Čiháková
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Zuřivec - prevence 
domácího násilí 
u nás ve škole

Ve čtvrtek 21. října jsme pro naše starší 
žáky uspořádali besedu z okruhu primární 
prevence na téma: Domácí násilí - film Zu-
řivec. Nejprve jsme si pověděli, co vlastně 
domácí násilí je, a také jaké druhy násilí 
známe. Povídali jsme si o pocitech dětí, 
které prožívají domácí násilí. Následovalo 
promítnutí norského filmu Zuřivec.  Dva-
cetiminutový animovaný film byl natočen 
podle skutečných výpovědí dětí, které za-
žily domácí násilí. Setkáváme se s pětile-
tým chlapcem Bójem, který žije se svými 
rodiči a jeho otec se proměňuje v násilníka 
a zuřivce. Film Zuřivec přináší jasné po-
selství pro všechny, kteří něco podobného 
zažili. Nejsi v tom sám. Není to tvoje vina. 
Můžeš se svěřit někomu, komu důvěřuješ. 
Násilí je možné zastavit. Dobrou zprávou je, 
že film končí dobře. Po jeho zhlédnutí jsme 
si vzájemně sdělili naše dojmy a pocity.  Na 
všechny film zapůsobil velmi emotivně.  
Žáci poté zkusili napsat dopis chlapci Bójo-
vi. Nakonec každý nakreslil svůj nejsilnější 
moment z filmu. Skupinovou koláž jsme si 
vystavili na chodbě naší školy.

Petra Lambertová

Pravidla silničního provozu v praxi
Ve čtvrtek 14. 10. 

2021 jsme si s našimi 
žáky udělali vlakem 
výlet do Kolína na 
dopravní hřiště. Cí-
lem bylo vyzkoušet 
si v praxi pravidla 
silničního provozu, 
které jsme si s dětmi 
opakovaly v rámci vý-
uky. Po předchozím 
proškolení v učebně 
na dopravním hřišti, si 
žáci vyzkoušeli jízdu 
na motokárách, kde 
si své znalosti mohli 
ověřit. Všichni jsme 
si tento naučný výlet 
moc užili.         

Jana Nollová

Kroužek vaření
V naší škole každé pondělí probíhá pro 

naše žáky nepovinný kroužek vaření. 
V současné době ho navštěvuje 11 žáků. 
Cílem kroužku je seznámit žáky se základ-
ními činnostmi, se kterými se budou v ku-
chyni setkávat v průběhu života a zdokona-
lovat je. Žáci si pod dozorem paní učitelky 
a asistentky vyzkouší vše, od přípravy pra-
covních pomůcek přes zpracování jednot-
livých surovin až po úklid pracovního pro-
storu. A jak říká přísloví „co sis navařil si 
také sníš“, tak i u nás platí, že co si děti bě-
hem kroužku připraví a uvaří, si společně 
snědí. Už jsme si třeba pochutnali na pizze, 
houskách, štrůdlu, langoších, kynutých 
rohlíčcích plněných tvarohem. Poslední 
vaření bylo provoněné vůní domácího chle-
ba, ke kterému jsme si udělali dva druhy 
pomazánky.

Jana Nollová

Základní škola Pečky, příspěvková 
organizace, Třída Jana Švermy 540

Vás zve na 

MALÝ VÁNOČNÍ 
JARMARK

Kdy? čtvrtek 25. listopadu, 10-17 hodin
Kde? školní dvůr 

(bývalá zvláštní škola)
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O víkendu 25. – 26. 9. jsme se zúčastni-
ly celostátního finále barevného minivo-
lejbalu v Praze. Na turnaji se objevilo cel-
kem 163 týmů v 5 barevných kategoriích. 
My vyslali dva týmy do žluté a po jednom 
týmu do oranžové a červené kategorie. Pro 
ty nejmenší to byla vůbec první zkušenost 
s turnajem, ty starší už aspoň trochu tušily, 
co je čeká. Nicméně po delší pauze to pro 
všechny byla první „větší akce“.

Holky ve žluté kategorii byly turnajoví 
nováčci, ale nenechala se zaskočit a rych-
le se zorientovala. Každým zápasem byl 
vidět velký pokrok. Áčko ve složení Vero-
nika Čiháková a Tereza Taxová vybojovalo 
24. místo. Béčko ve složení Emilly Bennett 
a Anežka Kuprová 29. místo z celkových 36 
týmů. Oranžové holky ve složení Kateřina 
Čiháková a Anička Čupová se seznámily 
dost rychle. Hrály velmi bojovně a vychyt-
rale, proto jim patří krásné 13. místo z cel-
kově 33 týmů. Nejstarší družstvo, ve složení 
Sabina Iheanacho, Adéla Kozáková a Bára 
Kyselová bylo v červené kategorii, kde už 
se míč nesmí chytat a přechází se pomalu 
na hru podobající se skutečnému volejba-
lu. Tam se holkám dařilo nejvíce. Sobotní 
základní skupinu dokonce s přehledem 
vyhrály. Zaslouženě tedy získaly celkové 7. 
místo ze 42 týmů.

Po celý víkend měl turnaj doprovodný 
program ve formě zábavního parku pro 
všechny účastníky. Děti si mohly vyzkoušet 
unikátní překážkovou dráhu, laserovou bi-
atlonovou střelnici, odrážedla, nafukovací 
atrakce a spousty dalšího.

Bylo vidět, že si děti užily celý víkend, 
ať už po stránce volejbalové, nebo po strán-
ce doprovodného programu. My je všechny 
chválíme za to, jak dobře zvládly hru a ne-
přidělávaly nám zbytečné starosti tím, že 
bychom je museli shánět po celém areálu 
a hlídaly se všechny své zápasy.

Lenka Šátková

Celostátní finále

V říjnovém vydání Pečeckých novin 
jste si mohli přecíst o úspěchu mladého 
pečeckého tenisty, proto jsme ho požáda-
li o rozhovor. Jak dlouho se Míša tenisu 
věnuje? Baví ho to? 

Míša začal s tenisem ve čtyřech letech. 
Nejdřív jen lehkým osaháváním rakety na 
silnici před barákem, pak pomalu přišly 
první tréninky na kurtech. Šlo to postupně 
a dnes, když spolu hrajeme, poslední míček 
pořád a pořád odkládáme. Turnaj pro něj 
byla novinka, ale nakonec se ukázal jako 
výborná motivace a už se těší na jaro na 
další.

Hned první Míšův turnaj dopadl 
skvěle, gratulujeme, ale jak to vlastně 
v tenisu funguje? Jak často jsou turnaje 
nebo jiné soutěže a jezdíte zatím jen po 
kraji nebo rovnou po celé republice? 

V první řadě je potřeba, aby se dítě stalo 
registrovaným hráčem Českého tenisového 
svazu a bylo přihlášeno ve svém mateřském 
klubu. Pro nás je to Spartak Pečky. Děti do 
sedmi let hrají mini tenis, zmenšenou verzi 
klasického tenisu, a až poté se přestupuje 
na celý kurt. Český tenisový svaz má listi-
nu všech turnajů, na které je možné se při-
hlásit, a je jen na hráči a trenérovi, kterého 
turnaje se chtějí zúčastnit, ale samozřejmě 
vzdálenost hraje svoji roli. Výběr je široký 
a prakticky každý víkend se někde hraje.

A jak je to s tréninky a jinou přípra-
vou? Kolik času v průměru týdně Míša 
věnuje těmto aktivitám a kolik času tím 
trávíte vy jako rodiče? 

Tréninky jsou dvakrát týdně. Během 
léta na kurtech a s nástupem podzimu se 
děti přesouvají do sokolovny. To zname-
ná, že rozpis tréninků trenér dělá i pod-
le dostupnosti tělocvičny. Občas trénink 
proložíme a jdu si s Míšou zahrát i já (otec) 
a vždy vidím, jaký pokrok během tréninků 
s trenérem Míša udělal. Tím, že bydlíme 
v Pečkách, to časově zatím není tak nároč-
né a hlavně jde o skloubení času se školou 
a dalšími aktivitami.

Kdyby některý z našich čtenářů uva-
žoval o tom, že své dítě dá na tenis, na 
co byste tyto rodiče chtěli upozornit? Co 
dalšího ještě obnáší být rodičem malého 
tenisty nebo tenistky?

Především jsme rádi, že tady v Pečkách 
tato možnost tenisu je a v tomto jde obrov-
ský dík Davidu Urlichovi (trenér), který 
se do místní tenisové školy pustil. Vedle 
standardních tréninků pořádají spolu s To-
mášem Kalužíkem v létě týdenní tenisový 
kemp, a to může být šance i pro ty, kteří 
o tenisu teprve uvažují. Myslím, že v prv-
ních letech dětí jde hlavně o to, aby si vy-
zkoušely různé věci. Dělaly to, co je baví 
a v něčem se našly. K tenisu stačí jen raketa 
a boty. Pak už je to jen zábava a asi není vel-

ký rozdíl mezi jinými sporty.
Pamatuji si, když jsem jako dítě hrála 

florbal, což je kolektivní sport, naši rodi-
če měli takovou malou komunitu a jezdi-
li nás hromadně podporovat. Funguje to 
v případě individuálního sportu jako je 
tenis stejně? 

Dětský tenis je v Pečkách pořád v za-
čátcích a věříme, že s časem získá na větší 
popularitě a s tím přijde i další zájem dětí. 
I individuální sport v klubu je ve svém 
smyslu kolektivní a děti spolu trénují, sou-
peří a výhledově společně mohou vystupo-
vat a reprezentovat svůj klub. S tím se pak 
pojí i komunita a společné cesty na turnaje. 

Můžete se s námi podělit o nějakou za-
jímavost nebo zábavnou historku z teni-
sového prostředí?

Jsou to spíše malé vtipné okamžiky, 
které se vždy objeví - zapomenuté boty, 
pro které se vracíte, uklouznutí a vyválení 
v antuce, nebo naražení a převrhnutí pl-
ného koše s tenisáky. Někdy vám pomůže 
i počasí, a když svítí neplánovaně sluníčko, 
zrovna hrajete v sokolovně, nebo naopak 
během bouřky prosedíte celý trénink jen 
v klubovně. 

Jak důležitá je podle Vás role a podpo-
ra trenéra?

Zásadní! To že Míša hraje tak, jak hraje, 
je zásluha Davida, našeho trenéra. Do tré-
nování malých tenistů v Pečkách se pustil 
s chutí a odvážně, a je to na jeho práci vidět. 
Děti ho mají rády a respektují ho. I vzhle-
dem ke COVIDu to neměl jednoduché a pa-
tří mu obrovské dík za vše. 

Jak vidíte Míšovu budoucnost, myslíte 
si, že s něj vyroste profesionální tenista? 

Míšu baví skoro vše, co zrovna dělá: ško-
la, kreslení nebo různé další sporty. Snaží-
me se ho v tenisu podporovat, ale neupíná-
me se jen k jedné věci a necháváme mu ote-
vřené dveře. Ukáže čas. Každopádně tenis 
je krásný sport a v různé formě se dá hrát 
až do důchodu.

 Je sport ve Vaší rodině koníčkem 
všech? Jaké další sporty děláte a máte 
i nějaké jiné úspěchy? 

Určitě. Sportujeme všichni a snažíme se 
k tomu vést i děti. Když máme volno, vět-
šinou vyrážíme na výlety do přírody nebo 
sportujeme. Ať už jde o chození po horách, 
jízdu na kole, koloběžce, bruslích nebo pla-
vání, v zimě lyže, snowboard, běžky. Kaž-
doročně běháme Pečeckou desítku a i Míša 
se těšil, že poběží svoji kategorii. To bohu-
žel letos nešlo. Vše jen ale pro zábavu, takže 
úspěchy čekají až na děti.

Na otázky po úspěchu syna Michala od-
povídal Pavel Hošinský.

Přeji hodně sportovních úspěchů
Viktorie Janáčková

Talent Peček
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Budiž listopad!
Když se rozhodnete odložit psaní pra-

videlného sloupku až na poslední říjnovou 
neděli, má to tu výhodu, že na to máte o ho-
dinu víc, než kdykoliv jindy, neboť toho dne 
se nám vrací právě ta hodina, která nám 
byla odcizena na jaře. Nikdy jsem neviděl 
žádný hodnověrný výpočet ušetřených ná-
kladů na svícení a jsem přesvědčený o tom, 
že ani neuvidím. Přesto nás tohle čarování 
s časem nejspíš jen tak nepustí. Evropský 
parlament sice už před pár lety rozhodl, že 
tato pochybná manipulace s časem nemá 
žádný hospodářský efekt a naopak je dolo-
žené, že časté změny v biorytmech člověka 
mají negativní dopady zdravotní, potažmo 
ekonomické, kvůli čemuž to mělo skončit. 
Leč neskončilo, protože se evropské země 
nedohodnou: má nadále platit ten původní 
tzv. středoevropský čas, anebo tzv. letní, co 
s ním začaly experimentovat válečné eko-
nomiky, ve svatém přesvědčení, že se ušet-
řená energie přetaví do vítězných kanónů 
a kulí, až se tato moderní pověra stala pev-
nou součástí systému? Nedohodnou, poně-
vadž ty jižní a severní, potažmo východní 
a západní na to mají zásadně odlišné názo-
ry. Přirozeně. Jiné světlo mají touto dobou 
kolem čtvrté odpoledne v Helsinkách a jiné 
v Lisabonu, o ranním slunci nemluvě. Ne-
dohodnou, a proto nejspíš nechají nadále 
stávající systém, při kterém si dvakrát roč-
ně měníme čas a následně nejméně týden 
ladíme své biorytmy, než si tělo zvykne na 
změnu. Leckdo z toho trpí migrénami, jiný 
zas depresemi, v lepším případě máme tý-
den blbou náladu, leč také leckdo z únavy 
a nesoustředěnosti havaruje. Však co, ni-
kdy to nikdo nespočítal, jedeme dál. Být na 
mně, vrátil bych vše na začátek, tedy před 
20. století, a každému, kdo touží po letním 
čase, aby měl delší den, bych připomněl do-
poručení Benjamina Franklina: „chcete-li 
delší den, běžte večer dřív spát a ráno dřív 
vstaňte“. Ale mně prosím s tím dejte už ko-
nečně pokoj! Aquarius

Zveme vás

 1.- 30. 11.   Sbírka věnovaná válečným veteránům
 11. 11.  18.00  Jak ovlivní rozvoj umělé inteligence 
   a robotiky život nás a našich dětí?
 20. 11.   Potravinová sbírka Tesco Pečky
 23. 11. 18.00 Pojďme společně mluvit o zelené politice 
   - beseda s Magdalenou Davis
 28. 11.  Adventní trh a rozsvícení vánočního stromu 
   v Pečkách
 4. 12.   Rozsvícení vánočního stromu 
   ve Velkých Chvalovicích
 29. 1.  Ples města

 
 

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 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

• 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


