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Vážení a milí spoluobčané,
rádi bychom se s vámi podělili o to, co 

jsme za loňský rok ve městě začali i do-
končili. A jako první zmíníme změnu, 
kterou držíte v rukách, a to jsou Pečecké 
noviny do každé rodiny zdarma. 

A na čem jsme tedy mimo jiné v roce 
2021 na radnici pracovali?

Zklidnění dopravy v ulicích V Kaštán-
kách a Letohradská přerušila v roce 2020 
pandemická situace, proto bylo projednání 
a příprava konceptu dokončeno až v tom-
to roce. Komunikace bude částečně zjed-
nosměrněna a bude vyhrazen pruh pro bez-
pečnou obousměrnou cyklodopravu. 

Přechod u obuvi zvýšil bezpečnost 
chodců na cestě od nádraží do centra. Na 
začátek příštího roku je připraveno i zjed-
nosměrnění náměstí, které zvýší jeho bez-
pečnost a přehlednost a současně dojde 
k navýšení potřebných parkovacích míst. 

Připravili jsme studie ulic Pražská, 
Stará, Jarní a Krátká ve Velkých Chva-
lovicích, které nám umožní vytvořit příští 

rok kvalitní projektovou dokumentaci a ná-
sledně dát tyto ulice konečně do pořádku.

Rekonstrukci lokality Bačov předchází 
dlouhá projektová příprava. Zde máme již 
vydané stavební povolení k realizaci. Jak-
mile se objeví vhodné dotace, pustíme se do 
realizace. 

Další hotovou a zastupiteli schválenou 
projektovou dokumentací je rekonstrukce 
zatáčky u podchodu mezi ulicemi Petra 
Bezruče a Tř. 5.května. Nyní jsme v přípra-
vě žádosti o dotaci.

Projekt chodníku ulice Milčická ve Vel-
kých Chvalovicích, včetně bezpečnostního 
auditu, je před dokončením.

Roční projektování předcházelo další 
etapě revitalizace parku, kde nás kromě 
nových a dobře osvětlených cest čeká nový 
mobiliář. S ohledem na nákladnost celé 
akce jsem poměrně závislí na dotačních vý-
zvách, které dlouhodobě sledujeme.

Jménem celé radnice
Vám přeji 

krásné svátky
 

 

Alena Svejnohová

starostka 

pokračování na straně 2
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Vážení a milé spoluobčané, 
pokud situace a vládní opatření dovolí, 

v sobotu 29. 1. 2022 
od 20 hodin 

se bude v Kulturní domě konat 

PleS 
MěStA 
PečKY 

Těšit se můžete na programová 
překvapení, afterparty 

a bohatou tombolu. 
Večerem nás doprovodí 

kapela Hot Wings. 

Srdečně Vás zvu a zůstávám v naději, 
že se společně uvidíme. 

Alena Švejnohová, starostka města Pečky

Náhradní výsadba v Pečkách
Město Pečky provedlo v podzimním ob-

dobí 2021 náhradní výsadbu stromů v Peč-
kách a ve Velkých Chvalovicích. Bylo vy-
sazeno deset okrasných jabloní ve Velkých 
Chvalovicích v ulici Ke Hřišti, tři lípy ma-
lolisté na hřbitově a dva javory v Pečkách 
v ulici Přátelství.

Hana Pokorná

Povolení stavět jsme obdrželi pro rekon-
strukci předpolí ZUŠ, které z něj vytvoří 
krásné a účelné místo pro setkávání i vý-
uku. Připravujeme také převod Základní 
umělecké školy přímo pod město Pečky.

Další z řady projektů, které pokládáme 
za klíčové proto, abychom zde mohli udr-
žitelně a soběstačně žít, je úpravna vody. 
V příštím roce budeme vybírat zhotovitele 
a hodně se těšíme až začneme stavět. Re-
konstrukci vyžaduje i čistička odpadních 
vod, i tam začneme po ročním projektová-
ní realizovat stavbu. A když jsme u té vody, 
pracovali jsem téměř celý rok na revitaliza-
ci mlýnského náhonu, díky níž dojde k jeho 
odbahnění a vytvoření míst, kam bude stát 
za to se jít podívat. 

Naše základní škola již řadu let potřebu-
je nutně rekonstrukci elektroinstalace bu-
dovy 1. stupně. Letos jsem provedli nutné 
práce pro přípravu realizace, která nás čeká 
příští rok. Tím to však nekončí. Dlouhé roky 
jsme slýchali, že školáci nemají kde cvičit. 
Výuka tělocviku probíhá v sokolovně nebo 
ve sportovní hale, což není zrovna pohodl-
né. Máme pro Vás dobou zprávu. Projekto-
vá dokumentace pro dostavbu tělocvičny, 
auly a tolik potřebných učeben je již ho-
tová! Nyní čekáme na vydání stavebního 
povolení a vhodnou dotační výzvu, protože 
náklady na tuto stavbu budou velké. Tělo-
cvična bude v odpoledním a večerním čase 
k dispozici spolkům a sportovcům. Věříme,  
že budete nadšení stejně jako my. 

Dokončili jsme také studii na vybudová-
ní jeslí v areálu MŠ Mašinka pro 24 dětí ve 
věku 1-3 let. 

Na venkovním sportovišti jsme dokon-
čili výměnu sportovního povrchu, bednění, 
opravu sítí a bandáže, včetně vybudování 
nového šplhu a vrhu koulí. 

Těší nás i celková rekonstrukce původní 
dřevěné chatičky u rybníka. Nyní je opět 
plně využívána a bude také základnou od-
dílu minigolfu.

Nezaháleli jsme ani v sociální oblasti. 
Naplno běží poradenství lidem, kteří se ne 
vždy vlastní vinou dostali do dluhové pasti. 
V létě se nám podařilo zastavit 50 exekucí 
na dětech, které vznikly ještě v době jejich 
nezletilosti. Nyní probíhá pomoc v rámci 
kampaně Milostivé léto. Vytvořili a rozjeli 
jsme šatník pro potřebné. Otevíráme po-
travinou sbírku pro rodiče samoživitele. 
Tu jsme odstartovali potravinovou sbírkou 
v nedávné době. V průběhu podzimní ener-
getické krize jsme poskytovali poradenství 
a pomoc bývalým klientům zkrachovalých 

dodavatelů a nabídli možnost bezúročných 
půjček k ufinancování neočekávaných zá-
loh.

Máme nově osvětlenou ulici Ke Hřišti 
ve Velkých Chvalovicích a podařilo se zís-
kat pozemek vedle hřiště pro výstavbu no-
vých kabin u chvalovického hřiště. Naším 
záměrem je vybudovat zde kromě tribuny 
i nové zázemí pro sportovce, spolkovou 
a komunitní činnost.

Dokončili jsme první etapu rekonstruk-
ce interiéru Kulturního domu. S ohledem 
na nová a nová zjištění toho, co bylo potřeba 
v objektu opravit a upravit, se rekonstruk-
ce protáhla jak časově, tak finančně. Ale 
stálo to za to. Přízemí budovy vypadá vel-
mi reprezentativně, nové šatny, WC, foyer 
a kavárna, kanceláře i klub. A teď hledáme 
peníze na druhou etapu, kterou už máme 
také „nakreslenou“. 

Další stavba, kterou máme zatím na 
papíře je park pod vodojemem a přilehlá 
proluka u Domu služeb. S projektanty jsme 
v pravidelném kontaktu a slibujeme, že 
park přestane být ostudou města. Žádaným 
projektem je i veřejné WC. I to už začíná na-
bírat jasnou podobu a v příštím roce se tě-
šíme, že jej začneme budovat v blízkosti ná-
draží. Kromě tolik poptávaných veřejných 
záchodů budou pro dojíždějící k dispozici 
i nové kolostavy a boxy na helmy.

Připravili jsme 10 projektů na kumulaci 
a zasakování dešťové vody u veřejných bu-
dov města a teď už jen čekáme na vhodné 
dotace. Pro odlehčení mikroklimatu města 
připravujeme pro rok 2022 program Deš-
ťovka pro lidi, ze kterého budeme podporo-
vat občanské projekty na zachycení a zpra-
cování dešťové vody pro vlastní využití. 

Řada z vás již disponuje nádobami na 
separovaný odpad – plast, papír a bio. V ná-
vaznosti na to jsme upravili frekvenci svo-
zu směsného odpadu, což nebylo rozhod-
nutí populární, ale bezpodmínečně nutné. 
Produkce směsného komunálního odpadu 
je v našem městě nadprůměrná, a to zatě-
žuje nás všechny ekologicky i ekonomicky. 
Věříme, že našemu záměru porozumíte 
a pomůžete nám produkci odpadu snížit. 
Naše kroky konzultujeme a řešíme s odbor-
níky v rámci odpadového družstva, jehož 
jsme členy.

Pečky jsou nyní pod velkým tlakem zá-
jmu o developerské projekty. Nastavujeme 
intenzivně pravidla a připravujeme pláno-
vací smlouvy s developery tak, aby se spra-
vedlivě podíleli na rozvoji našeho města. 

Za velký úspěch považujeme schválení 

smlouvy o spolupráci se Středočeským kra-
jem o podmínkách vybudování obchvatu 
Pečky sever. Dokumentace je téměř hotová 
a s investorem stavby, Středočeským kra-
jem, jsme v čilém kontaktu.

Pro jednání rady a zastupitelstva měs-
ta jsme zprovoznili software usneseni.cz, 
který zásadním způsobem zrychlil přípra-
vu podkladů a následnou publikaci zápisů 
pro veřejnost. Všechny jsou dostupné na 
www.pecky.cz. Máme i nové a přehlednější 
internetové stránky města. 

Od ledna potkáváte na ulicích městské-
ho strážníka, kterého v červnu posílil další 
kolega. Nemusí se nám líbit jejich lístečky 
za stěrači a upozorňování na špatné parko-
vání, ale není to jejich jediná práce. Starají 
se o pořádek na veřejných místech, odchy-
távají toulavé psy, no nejen ty, a jsou vám 
k dispozici. 

V Pečkách a Velkých Chvalovicích 
máme od konce léta nové Z-Boxy a s nimi 
možnost vyzvedat balíky ze Zásilkovny 24 
hodin denně.

Participativní rozpočet přinesl letos 
nové vybavení do klubu v kabinách ve Vel-
kých Chvalovicích a také na hřiště pro nej-
menší v areálu AFK Pečky. A nyní se teké 
pracuje na dokumentaci pro rekonstrukci 
kabin AFK.

Kaplička ve Velkých Chvalovicích získá 
v dohledné době nový, respektive obnove-
ný původní interiér. Pracujeme na něm ve 
spolupráci s památkáři.

V tuto chvíli dokončujeme pamětní ná-
hrobek odbojáře Štěpána Hovorky a la-
vičku Vladimíra Renčína, našeho slavné-
ho rodáka. Získali jsme dotaci na obnovu 
válečných hrobů a památníků v Pečkách 
a Velkých Chvalovicích.

Nevyjmenovali jsme zdaleka všechno, 
čemu jsme se v uplynulém roce věnovali. 
Ale chtěli jsme vám nabídnout poctivý ob-
rázek toho, na čem na radnici s kolegy pra-
cujeme. V příštím čísle přineseme článek 
paní starostky o projektech, na které se 
můžete těšit v příštím roce. Budeme rádi za 
vaše podněty a nápady.

Jménem vedení města 
Iveta Minaříková, 

místostarostka
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Poděkování

V sobotu 20. 11. 2021 proběhla v našem 
městě potravinová sbírka, kterou v celé 
České republice zaštiťuje Česká federace 
potravinových bank.

Tímto bych chtěla poděkovat zejména 
hlavní organizátorce, paní Petře Voldáno-
vé, za perfektně zvládnutou přípravu a dob-
rovolnickou práci. Také pečeckému Tescu 
a jeho zaměstnancům, kteří nám pomáhali 
celý den.

Dále pak srdečně děkuji dobrovolníkům, 
jmenovitě Kláře, Zdeňkovi, Nele, Tereze, 
Julii, Františkovi, Ivetě, Milanovi za to, že 
laskavě a přívětivě oslovovali zákazníky 
a bavili se s nimi o významu a účelu sbírky.

A především hluboce děkuji všem, kteří 
byli ochotni podělit se a přispěli potravina-
mi nebo drogerií do sbírky. Sbírka trvala 10 
hodin a za tuto dobu jsme vybrali 422 kg po-
travin a 73 kg drogistického zboží. Získané 
potraviny a drogerie zazásobily nově vznik-
lou městskou potravinovou banku, kterou 
zřídilo město Pečky pro své obyvatele (sa-
moživitele a osamělé seniory), kteří se ocitli 
v nouzi. K potravinové bance mají přístup 
lidé a rodiny, kteří byli sociální pracovnicí 
identifikováni jako potřební.

Bylo mi ctí se této akce účastnit.
Alena Švejnohová, starostka města

 
Městská knihovna  

Svatopluka Čecha v Pečkách 
  

pořádá prodejní výstavu  
 

„Drátované vánoce“ 
Zdeny Eichlerové. 

Kdy: od 1. 12. do 23. 12. 2021  
 

Kde: v prostorách knihovny 

 

Původně plánované listopadové pečec-
ké setkání se  starostkou Mníšku pod Brdy, 
paní Magdalenou Davis, se nakonec muselo 
přesunout do online  prostoru. Magdalena 
Davis,  spolupředsedkyně Strany zelených, 
nás uvedla do problematiky dnes tak čas-
to skloňovaného Green dealu, zelené poli-
tiky a dalších aspektů ochrany životního 
prostředí na lokální i globální úrovni. Pro-
brali jsme s dalšími účastníky debaty také 
konkrétní projekty, které Mníšek pod Brdy 
i obdobně velké Pečky plánují a společně 
jsme konstatovali, že takhle inspirativních 
setkání není nikdy dost.

Alena Švejnohová, starostka města

O zelené politice

Nesmíme zapomínat na srandu!
Doba je na houby a my jako bychom ně-

kdy zapomínali na heslo „s humorem jde 
všechno líp“. Přitom český a moravský ná-
rod se vždycky dokázal i těmi nejtěžšími 
časy s pomocí laskavého a chytrého humo-
ru prokousat. 

A kde je kolébka toho nejlepšího českého 
humoru? Přece u nás, v Pečkách! Náš rodák 
Vladimír Renčín by se 6. prosince dožil 80 

let, proto na jeho počest vyhlašujeme rok 
2022 Rokem humoru. Už tuto neděli 12. 
prosince u nás na Bačově odhalíme lavič-
ku Vladimíra Renčína. Bude kulatá a plná 
skvělých vtipů z jeho dílny. Jenom plánova-
nou slavnost musíme přesunout na dobu po 
covidových omezeních: jakoupak anekdotu 
by k tomu asi mistr nakreslil? 

Nicméně posadit se na lavičku  a začíst 
do jedinečného humo-
ru samozřejmě můžete 
od dvou odpoledne 12. 
12. 2021. To nám snad 
nikdo zakázat nemůže. 
Přijďte se podívat!

Rada města také na 
počest Vladimíra Ren-
čína vyhlásila soutěž 
„Pečky bojují humo-
rem“ o nejlepší kres-
lený vtip. Doba není 
zrovna nakloněná sran-
dě, ale Pečky budou 
bojovat. Kreslete a po-
sílejte vtipy do soutěže 
až do 28. 2. 2022. Pravi-
dla soutěže najdete na 
webu města.

S pozdravem, smí-
chem ku zdraví!

Alena Švejnohová, 
starostka města
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17. listopad Listopad v plné kráse

První sníh Vánoční strom ve dne Ozářená kašna

Lavička V. Renčína na Bačově Krásy podzimu
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Zápis z jednání zastupitelstva města ze dne 10. 11. 2021
Projednávané body Předkládá HlasováníInformace vedení města o aktuální situaci ve městě
starostka města
- informace o situaci ve městě s ohledem na 
onemocnění Covid-19
- informace o plánu zřídit bezplatnou právní poradnu 
pro občany města
- pozvánka na vzpomínkové setkání před radnici dne 
17.11.2021 v 9 hodin ráno
místostarostka města
- informace o pomoci bývalým klientům skupiny 
Bohemia Energy a návrh na schválení rozpočtového 
opatření ve prospěch bezúročné finanční pomoci; 
pozvání na besedu s občany města postiženými 
energetickou krizí
- informace o projektu Milostivé léto a pomoci 
klientům v exekuci
- informace o charitativním šatníku a potravinové 
sbírce

Alena Švejnohová
Iveta Minaříková ZM bere na vědomí

ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 10/2021 - 
přesun částky 300 tis. Kč na poskytnutí půjček 
občanům v souvislosti se zvýšením záloh na energie 
při přechodu k DPI, zvýšení příjmů i výdajů u 
průtokové dotace pro ZŠ, realizace lavičky 
Vladimíra Renčína. Marcela Bahníková

pro: (10) Katrnoška, Minaříková, 
Korouš, Janáčková, Železný, 
Horynová, Švejnohová, Schulz, 
Vodička, Heroldová
proti (0)
zdržel se: (4) Vinohradník, Homan, 
Paluska, Krištoufek
Návrh nebyl přijat

ZM schvaluje rozpočtová opatření č.10/2021 bez 
zvýšení příjmů a výdajů souvisejících s realizací 
lavičky Vladimíra Renčína. Marcela Bahníková

pro: (13) Minaříková, Železný, 
Janáčková, Vodička, Vinohradník, 
Švejnohová, Katrnoška, Paluska, 
Horynová, Homan, Korouš, Schulz, 
Heroldová. proti: (0)  zdržel se: (2) 
Krištoufek, Jiran

ZM schvaluje odkoupení pozemků od fy. KUTA a.s. 
Jedná se celkem o 22.874 m2 pozemků. O převodu 
pozemků do majetku města se jedná již několik let. 
Celková kupní cena 4.900.000.-Kč. Iveta Minaříková 

pro: (9) Minaříková, Janáčková, 
Korouš, Vodička, Katrnoška, Železný, 
Švejnohová, Horynová, Schulz
proti (0)
zdržel se: (6) Paluska, Vinohradník, 
Homan, Krištoufek, Heroldová, Jiran
Návrh nebyl přijat

Převod zřizovatelských kompetencí k Základní 
umělecké škole v Pečkách 
ZM měna termínu ZM mění usnesení UZ-14-2/21 z 
termínu 31. 12. 2021 na termín 31. 5. 2022. Alena Švejnohová 

pro: (15) Minaříková, Železný, 
Janáčková, Vodička, Vinohradník, 
Švejnohová, Katrnoška, Paluska, 
Horynová, Homan, Korouš, Schulz, 
Heroldová, Krištoufek, Jiran

Zastupitelstvo města schvaluje veřejnoprávní 
smlouvu uzavřenou mezi městem Pečky a obcí 
Chotutice, mezi městem Pečky a městysem Plaňany 
a mezi městem Pečky a obcí Ratenice k zajišťování 
výkonu činností podle zákona o obecní policii. Iveta Minaříková 

pro: (12) Švejnohová, Vodička, 
Heroldová, Železný, Schulz, Korouš, 
Horynová, Janáčková, Vinohradník, 
Minaříková, Katrnoška, Jiran proti: (0)  
zdržel se: (3) Krištoufek, Homan, 
Paluska

Zápis z jednání Zastupitelstva města Pečky dne 10.11.2021
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Pečecké služby s.r.o.
V rámci výběrového řízení 

na obsazení pracovní pozice

Vedoucí odboru 
sportu a volného času 

 je termín pro podání přihlášek 
prodloužen 

do 15. prosince 2021.
Ostatní podmínky výběrového řízení 

zůstávají beze změny. 
Požadované doklady zasílejte 

na adresu: 
Městský úřad Pečky, 

Masarykovo nám. 78, 289 11 Pečky. 
Obálku označte slovy “ Vedoucí odboru 

sportu a volného času - neotevírat“.
Kontaktní osoba: 

Tajemnice Městského úřadu v Pečkách 
PaedDr. Cecilie Pajkrtová, 

tel. 321 785 570 nebo 607 025 406.

Přejeme Vám i všem Vašim blízkým 
příjemné prožití vánočních svátků a v novém roce 2022 
pevné zdraví, mnoho štěstí, lásky a spokojenosti.

Provoz sběrného dvora v Pečkách 
o státních svátcích

Ve dnech státních svátků v sobotu 25. 12. 2021 a 1. 1. 2022 bude sběrný dvůr v Pečkách 
uzavřen. Děkujeme za pochopení.

Adam Brant, jednatel Pečeckých služeb

Informace o množství vytříděného odpadu 
z obalů v Pečkách a Velkých Chvalovicích
Město Pečky informuje občany o množ-

ství odpadu z obalů, které vytřídili do sběr-
ných nádob  za období od 1. 7. 2021 do 3. 9. 
2021 a který byl předán k dalšímu využití. 
Nádoby na tříděný odpad poskytuje městu 
Pečky společnost EKO-KOM, a.s. a to na zá-
kladě smlouvy o výpůjčce nádob.  

Za uvedené období se vytřídilo:
Papír   27,040 t
Plast   26,110 t
Sklo   29,440 t
Kovy       6,58 t
Nápojový karton   0,820 t

Celkem to je 89,990 t vytříděného odpa-
du z obalů a předaného k dalšímu zpraco-
vání. Město Pečky obdrželo za tento odpad 
odměnu ve výši 206 744,24 Kč, o kterou se 

snižují náklady na likvidaci odpadů. 
Pro porovnání v období od 1. 1. do 31. 3. 

2021 bylo vytříděno 70,720 t a odměna byla 
ve výši 160.329,36 Kč a v období od 1. 4. do 
30. 6. 2021 se vytřídilo 73,150 t za odměnu 
190.928,42 Kč.  

Celkově se oproti prvnímu čtvrtletí vy-
třídilo za měsíce srpen a září o 19,27 t více 
odpadu z obalů. 

Informace o místech, kde jsou umístě-
ny kontejnery na tříděný odpad najdete na 
stránkách města www.pecky.cz pod digi-
tální mapou. Kontejnery jsou určeny pro 
fyzické osoby a nejsou určeny k likvidaci 
odpadů pro osoby oprávněné k podnikání, 
které mají za povinnost odpad likvidovat 
dle zákona o odpadech. 

Děkujeme občanům, že odpad třídí.

Dopis čtenáře pečeckých novin
Hodně mě zaujala poslední věta v člán-

ku o ukradeném lanu, v níž se píše: škodu 
musí zaplatit obec! To znamená přece: my 
všichni… 

Chci ukázat takovou lanovou (řetězovou) 
reakci. Kvituji konečně úpravu přechodu 
u obuvi. Jen musí být okolo 20 sloupků? 
Myslel jsem, že máme městskou policii, 
která má za úkol hlídat parkování, bylo to 
i napsáno v článku našeho policisty v pe-
čeckých novinách. Takže my si platíme po-
licisty, ale tady jsme ty sloupky nezaplatili 
z pokut těch, co tam špatně parkují? Opět 
jsme to zaplatili my všichni, respektive 
obec. Ano mohlo to být z dotačních peněz, 
ale ty přece mohly pomoci jinde.

A takhle asi zaplatíme další nesmyslné 
sloupky, pokud se nezačneme chovat ohle-
duplně k chodcům, handicapovaným lidem 
a k přírodě. A přitom je to tak snadné: není 
možné zastavit nebo dokonce nechat auto 
stát na přechodu pro chodce. Na místě, 
kde končí chodník, si jen tak postavit auto 
nejde, jsou tam bezpečnostní prvky, které 
upozorňují slepé, že se blíží křižovatka, či 
jiné nebezpečné místo, jako třeba přechod. 
Teď hlavně myslím přechody u květinář-
ství a u pošty.

Anebo odjinud. Každé ráno vidím, jak 
se parkuje pod prvním stromem v parku. 
Tráva tam je spálená od motorů, a pokud 
se s tím nepřestane, tak se už nikdy neob-
noví. Přišli jsme tak o 8m2 parku. Asi nad 
tím mávnete rukou, ale tohle je jako rako-
vina, postupně to začne park užírat, příště 

už se bude parkovat pod druhým stromem 
atd., kde až s tím hodláme skončit? Největ-
ší paradox je, že přijdete na náměstí a tam 
je spoustu volných parkovacích míst s do-
cházkou do školky asi tři minuty. Vjezdy ři-
dičů do parku v době fotbalových tréninků 
jsou běžné. Málokoho zastaví značka „zá-
kaz vjezdu motorových vozidel“, bohužel.

Tak se jen ptám: kdo jsou ti, co by s tím-
to sobectvím mohli něco dělat? Jsme to my! 
Stačí se chovat ohleduplně a změna je jen 
na nás. Nepotřebujeme represivní složku, 
stačí se přece jen dívat, jestli svým cho-
váním neomezuji ostatní. Protože jinak to 
bude muset zaplatit obec a tedy zase my 
všichni.

Tomáš Běhal

Vzpomínáme
Dne 24. 12. to bude 
rok, co nás opustil 
pan Josef Růžička. 
S bolestí v srdci stále 
vzpomínají manžel-
ka, snacha, vnouča-
ta a pravnoučata.

Starostka města Pečky vyhlašuje 

výběrové řízení 
na obsazení pracovní pozice 

Strážník 
měStSké Policie 

Nástup možný od 1. 1. 2022 
nebo dle dohody.  

Bližší informace podá tajemnice úřadu 
PaedDr. Cecilie Pajkrtová na 

tel.: 607  025 406 
nebo je naleznete na webu města.
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Co je to za podivné barevné 
plechovky…..?

…..tak to jsou, milí čtenáři, biblioboxy 
pečecké knihovny. Jejich výhodou je mož-
nost bezkontaktního vracení knih a ča-
sopisů a navíc v době, kdy je knihovna již 
uzavřená. Biblioboxy máme dva a to z do-
tačního titulu Středočeského kraje pro rok 
2021. Jeden se nachází přímo před budovou 
městské knihovny a druhý před budovou 
Domu služeb a sídla městské policie. A jak 
se používá? Jednoduše zdvihnete víko 
boxu, zde se objeví návod, jak knihu uložit 
do vzniklého prostoru a víko zavřete. To 
je všechno.  Jeho obsah budou knihovnice 
pravidelně vybírat a v knihovně odečítat 
z vašich čtenářských kont.

Ráda bych se ještě zmínila o vzhledu 
našich boxů. Jsou na nich postavičky z dět-
ských  knih o Knihožroutech z pera Kláry 
Smolíkové a ilustrací Báry Buchalové, kte-
rým bych ráda touto cestou poděkovala za 
jejich souhlas i vstřícnou a rychlou spolu-
práci. Však obě autorky byly z finální úpra-
vy boxů nadšené a i výrobci se nechali sly-
šet, že takhle veselé boxy ještě nedělali… 

Nakonec bych chtěla ještě apelovat na 

Milé čtenářky 
a čtenáři,

blíží se Vánoce a my máme radost, že 
vám můžeme zpříjemnit celý advent tvoře-
ním s vašimi dětmi či vnoučaty a také na 
podporu akce DEN DĚTSKÉ KNIHY, kdy 
se vám určitě budou hodit tyto pracovní lis-
ty se Čtyřlístkem.

V adventním kalendáři Čtyřlístek  se až 
do Štědrého dne bude každý den otevírat 
jedno okénko a pak bude možno si stáhnout 
nový pracovní pdf list pro ten určitý den.

Nabídka je pestrá, od omalovánek, vy-
střihovánek, stolní hru, až po najdi deset 
rozdílů, křížovky a nebo bludiště. Celý ka-
lendář má nádherný vizuál a najdete ho na 
webových stránkách vydavatelství Čtyřlís-
tek. Adventní kalendář se Čtyřlístkem na-
leznete zde: www.ctyrlistek.cz

 Vaše knihovna a autoři Čtyřlístku

Na paměť Vladimíra Renčína
Na prstech jedné ruky dokážeme spočí-

tat české kreslíře, kteří byli jako Vladimír 
Renčín obdařeni talentem stát se mluv-
čími své doby, pohotovými a přesnými ve 
zkratce, a přitom nadčasovými, takže jejich 
anekdoty baví i po mnoha letech, kdy jsme 
už dávno ztratili nit a spojení s bezpro-
střední zkušeností.

Mnozí si budeme Vladimíra Renčína už 
navždy pamatovat jako kreslíře – filozofa, 
který jako jeden z mála dokázal z všední 
pěny dní vyhmátnout přesný pocit, situa-
ci, hlášku, anebo zobrazit právě aktuální 
lidský typ anti/hrdiny, ať již se jmenovali 
Rambousek, Dlabáček či třeba Marie. Svou 
charakteristickou a nezaměnitelnou kari-
katurou dokázal jednotlivost zobecnit tak, 
že jí každý rozuměl a měl ji za svou. Smích 
pak byl projevem katarze – očisty, která 
směřovala dovnitř duše jednotlivce i ven 
do společnosti, vždyť náměty a témata Ren-
čínových kreslených anekdot se pokaždé 
týkaly mezilidských vztahů, rodiny i obce, 
české politiky, včetně historie. 

Netřeba našeho rodáka moc představo-
vat. Ač se rodina z našeho města odstěho-
vala již v roce 1947 do Hradce Králové, ke 
svému rodišti se hlásil a opakovaně se sem 
vracel. Po základní škole absolvoval střední 
ekonomickou školu, pracoval nejprve jako 
dělník, propagační referent, výtvarník a fo-
tograf, jako redaktor závodního časopisu 
a oblastních novin, od roku 1965 se již natr-
valo živil jako kreslíř – karikaturista. 

Byl ale také autor zakazovaný a cenzu-
rovaný, když se roku 1974 ocitl v hledáčku 
pozornosti Státní bezpečnosti a několik 
let nesměl publikovat ve větších médiích. 
V té době už byl však již známý a ceněný 
výtvarník u nás i v zahraničí, své kresby 
vystavoval a publikoval v různých knihách 
a tiscích, ohnout hřbet si nenechal. Spolu-
pracoval s předními časopisy, jeho kreslené 
anekdoty po celá desetiletí dotvářela vý-
tvarnou podobu časopisů, jako byly Mladý 
svět, Dikobraz, Roháč, Lidé a Země, Kul-
turní měsíčník, Melodie; po roce 1989 také 
novinových deníků, k nimž patřila Mladá 

fronta Dnes, Právo a Lidové noviny. Vedle 
Vladimíra Jiránka byl bezpochyby nejre-
spektovanější a nejpopulárnější český kari-
katurista druhé poloviny 20. století, knižní 
vydání jeho kreslených vtipů vycházely 
v desetitisícových nákladech, dnes si může-
me mnohé prohlédnout v Galerii Vladimíra 
Renčína na webové adrese www.rencin.cz.

Naše město se rozhodlo svému slavnému 
rodákovi postavit památník v podobě kru-
hové lavičky s vybranými anekdotami. Ve-
dení města vyčlenilo prostředky z rozpočtu 
a uspořádalo dobrovolnou sbírku, díky níž 
bude již brzy stát na Bačově, v místě, kde 
ulice Jeronýmova tvoří jakousi náves s lí-
pou uprostřed. Bude to hezká zastávka na 
procházce ze sídliště přes park k Benešáku!

Vladimír Renčín by se 6. prosince 2021 
dožil osmdesátky. Zemřel 4. října 2017 na 
následky těžké nemoci.

Libor Vodička

kolemjdoucí – prosím, bibliobox není od-
padkový koš!! 

Děkuji, Vladimíra Krulišová

článek k výsadbě
Dne 6. 11. 2021 jsem měla tu čest pomoci 

s akcí Sázení stromů. Společně s celou mojí 
rodinou a s kamarádkou Luckou Houdko-
vou jsme zajistili a připravili pro „sadaře“ 
malé občerstvení. Soudě dle komentářů 
přítomných, přišlo vhod. Velký dík patří 
panu Klimešovi za sponzorský dar v podo-
bě výborných špekáčků.

Proč píšu tento článek? Ráda bych vy-
zdvihla tuto akci, která svým významem 
mnohé převyšuje. Je nadčasová, mezige-
nerační, ekologická, má vztah ke kořenům, 
spojuje generace, učí nás pokoře, ke vztahu 
k půdě, učí nás mít rád naše okolí, učí nás 
vážit si jeden druhého.

Kéž je v Pečkách a okolí takových akcí 
co nejvíce. Ta radost, která byla vidět z očí 
sázejících, byla zřetelná. Sázíme si svůj 
vlastní strom - náš strom.  Netřeba psát 
více.

Moc díky klukům, kteří již po několiká-
té přišli s tak krásnou myšlenkou. 

Jaroslava Heroldová s rodinou

Projekt Jsem 
laskavec

Již pátým rokem pořádá nadace Kar-
la Janečka projekt Jsem Laskavec, jehož 
hlavní myšlenkou je konat dobré skutky 
společně s žáky své školy. Světový den 
laskavosti připadá každoročně na 13. listo-
pad. V letošním roce se do projektu zapojilo 
více než 14 tisíc dětí a téměř 600 týmů. My 
jsme dobrý skutek s našimi žáky vykonali 
již 9. listopadu. Společně upečenou bábov-
ku a moučníky jsme předali paní ředitelce 
z pečovatelského domu v Pečkách, která 
s nimi potěšila své klienty. Také jsme po-
mohli vyzdobit nástěnky na tamních cho-
dbách. Naši žáci i pedagogové byli poctěni 
tím, že mohli udělat opakovaně dobrý sku-
tek pro naše nejzranitelnější spoluobčany - 
seniory z našeho města. Náš tým Laskavci 
z Peček byl také zařazen do soutěže o zají-
mavé ceny. Byli jsme příjemně překvapeni 
zprávou o tom, že náš počin byl vyhodno-
cen jako vítězný a bude odměněn výhrou. 
Těšíme se moc na výhru a na další aktivity 
v této oblasti!

Děkuji svým kolegyním, že mi s koná-
ním dobrých skutků se samozřejmostí po-
máhají. Laskavost plodí laskavost.

Petra Lambertová
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Výletníci
Stále je krásný podzim a tak alespoň 

jednou týdně jdeme na nějaký výlet. Vět-
šinou jdeme pěšky, ale také jsme si zkusili 
cyklovýlet. Nebylo to daleko, cestou jsme 
okoukli petangová hřiště v Sokolči a Pňo-
vě-Předhradí, naším hlavním cílem ale 
byla cukrárna. Další výlet byl do Olomouce 
na výstavu ovoce a zeleniny. Trochu jsme 
nakoupili a prohlédli si i náměstí a orloj. 
Z Olomouce se musí také dovézt Olomouc-
ké tvarůžky a další „vonné“ výrobky. A těch 
jsme si nakoupili také dost.

Do Brna jsme využili rychlíkového spoje 
Pečky- Brno. Tam jsme prošli známá místa 
jako Zelný trh, vyfotili se u sochy Jošta Mo-
ravského, která je moc pěkná, což se o Br-
něnském orloji říci nedá. Samozřejmě jsme 
vystoupali až na Špilberk. Někteří z nás se 
ještě chtěli podívat na podzimní Máchovo 
jezero. Jeli jsme ve všední den. Nikde nikdo 
a klid. Krásná podzimní procházka okolo 
jezera.

Věra Šuková

Minigolf

Podzim je na počasí docela příjemný 
a tak děti trénují ještě venku. Aby byl tré-
nink zajímavější, zpestříme ho klubovým 
turnajem nebo v jamce děti najdou kromě 
míčku i něco sladkého. To se to panečku 
potom trénuje.

Také jsme uspořádali Zimní turnaj pro 
veřejnost. Zahrát si přišlo devět příznivců 
minigolfu. V tomto chladném počasí jsme 
nemohli očekávat žádné zázračné výsled-

ky, ale šlo o završení letošního tréninku 
venku. Svoji věkovou kategorii vyhrál Já-
chym Litomyský, druhý byl Adámek Na-
vrátil. Tomáš Litomyský vyhrál kategorii 
starších dětí, na dalších místech se umístili 
Vojta a Kuba Kubíčkovi.

Další tréninky budou probíhat již v teple 
naší nové klubovny v chatičce u Benešáku.

Věra Šuková

Zmizí česká dědina
Chaloupky české, buďte požehnány – 

Václav Šolc, Prvosenky. Úvod k článku 
v časopise Máj.

Je rok 1904. V novinách prošla několi-
krát zpráva, že v okrese Nové Benátky má 
být zřízen vojenský tábor. Za tím účelem ve 
veřejném zájmu, tedy pro vojenské využití, 
zmizí vesnice Mladá, obec se sedmi sty oby-
vateli, rolníky “pokročile hospodařícími”, 
pěstujícími mimo jiné plodiny cukrovou 
řepu, „neboť v okrese byli tři cukrovary.“ 
Bude tu pláň „9 kilometrů zdéli a 6 kilome-
trů zšíři.“

V minulosti se stávalo, že tudy prochá-
zely vojenské kumpanie, v paměti obyvatel 
zůstal jeden takový pochod jako „ruská 
cesta“ avšak teď „bubny, trouby a děla stálé 
posádky vyplaší posledního skřivánka, ne-
bude oráčů, ženců“, všechno a všichni musí 
zmizet, výstavná škola, kostel, statky a cha-
lupy, hřbitov… Zákon je zákon, který zde 
potírá zákon o „nedotknutelnosti majetku, 
ustupuje zákonu o právu vyvlastňovacím.“

Malý předvánoční 
jarmark 

v naší škole
Žáci se v hodinách pracovní a výtvar-

né výchovy svými výrobky připravovali 
na tradiční vánoční akci - školní výstavu. 
Covid vše změnil, ale aby snaha a těšení 
žáků nepřišlo nazmar, malý předvánoční 
jarmark proběhl. Po konzultaci s HS Kolín 
a při dodržení nařízených hygienických 
pravidel. Všichni jsme měli radost, výrobky 
se zákazníkům líbily.  Atmosféru podtrhlo 
i znění vánočních koled. Protože nad námi 
stále“ visí“  covidová opatření, snažíme se, 
aby v naší škole bylo vše tak, jak pro žáky 
má být.

Květuše Vyskočilová, Základní škola p.o.

Mladá bude vykoupena vídeňskou Län-
derbankou. Zlato, kterým vládne, „pyšně 
volá – já jsem všemohoucím světa pánem, 
já jsem bohem doby. Odkoupím vám rod-
ný krb i s lánem, domov, předků památku 
i hroby.“ V povědomí obyvatel jméno Mladá 
připomíná Mladu, sestru Boleslava II., za-
kladatele svatojiřského kláštera z roku 973, 
jehož byla první abatyší.

Vesnice by se tedy měla jmenovat Mla-
da, ještě koncem 14. století se tak jmenova-
la. Svědectvím starého osídlení je bývalé 
pohanské pohřebiště na jejím území. Autor 
článku s velkým pohnutím prochází Mla-
dou, nad kterou „zlomena hůl“. To ještě ne-
tuší, že brzy budou tisíce podobných vesnic 
smeteny válečnou fúrií zvanou Velká válka 
i projekty člověku prospěšnými.

Kolik armád prošlo vojenským prosto-
rem Mladá! Dnes je jedinečná přírodní 
rezervace Milovice – Mladá místem pro ra-
dost a poznání.

Zdena Ferešová

Dobré skutky nás zkrátka baví
Není žádných pochyb o tom, že jsme tří-

da plná kamarádů. Pomoc ve třídě je pro 
nás samozřej-mostí. V listopadu jsme se ale 
rozhodli, že budeme dobré skutky konat 
i mimo naši třídu. Nejprve jsme se jako ka-
ždoročně zapojili do akce Jsem Laskavec. 
Po krátkém rozhodování, kde přiložit ruku 
k dílu, nakonec naše volba padla na úklid 
Kremlova parku. Děkujeme Pečeckým 
službám, že nám pomohly s odvezením 
sesbíraných odpadků. 

A poslední listopadový den jsme měli 
Kníratý den. Movember jsme podpořili 
i my, přestože jsme samozřejmě nezachá-
zeli do úplných detailů. Ale víme, že každý 
může mít někdy nějaké trápení, se kterým 
je lepší se svěřit. Nejlépe někomu, komu 
věříme. Akci pro nás připravil žákovský 
parlament - děkujeme. My jsme si ji nejen 
užili, ale také jsme se shodli na důležitosti 
podpořit dobrou věc.

Žáci IV.C, Blanka Kozáková a Dana Kosová 
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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 skončil 
kuriózním výsledkem, když jednotlivé zá-
pasy skončily následovně:

Český Brod  - Úvaly  2:9; Český Brod – 
Pečky  9:2; Úvaly – Pečky   2:9, což zname-
nalo, že všechna družstva měla 1 výhru a 1 
porážku a skóre 11:11, takže nebylo vítězů 
a nebylo poražených. Bohužel, nepodařilo 
se zjistit jména hráčů jednotlivých druž-
stev, ani není známo, kde se v Pečkách  ša-
chy hrály. 

Ve zmíněné kronice se i v následujících 
letech objevují zprávy o pečeckých šachis-
tech, např. v roce 1924, kdy proběhly v Peč-
kách dva zápasy, v nichž družstvo 1. třídy 
Českého Brodu vyhrálo 6,5:3,5 ale utkání 
ružstev II. třídy skončilo naopak vítězstvím 
Peček 4:2 a dále o zápase s družstvem Po-
říčan v roce 1925, který skončil vítězstvím 
Peček 8,5:1,5. Vše opět bez podrobnějších 
informací.

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 místnos-
ti místního sportovního klubu AFK Peč-
ky, v tehdejší restauraci „U Matesů“ (dnes 
Městská knihovna), založen šachový od-
bor, jehož hlavním iniciátorem byl Jaroslav 
Zadina (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.

Foto Jaroslava Zadiny ze šachové kroniky

Ustanovení šachového odboru bylo ozná-
meno Středočeské župě šachové v Podě-
bradech a od 14. 1. 1942 se pečečtí šachisté, 
kteří měli v době založení celkem 12 členů, 
zapojili do pohárových soutěží. Tehdejší 
soutěž měla 3 kola za účasti čtyř družstev: 
z Kolína, Českého Brodu, Velkého Oseka 
a Peček.

Do dnešní doby nejvýznamnější šacho-
vá událost v dějinách pečeckého šachu se  
odehrála, 14. 2. 1943, kdy v rámci oslav 35 let 
trvání AFK Pečky se v sále hotelu „U Kar-
la IV,“ uskutečnila simultánka tehdejšího 
úřadujícího mistra světa Dr. Alexandra 
Aljechina (1892-1946), jedné z největších 
osobností šachových dějin, které se zúčast-
nilo 37 hráčů z Peček a okolí. 

O tuto jedinečnou událost se zasloužili 
především členové šachové klubu. Z kro-
niky se však nedočteme nic o skutečné fi-
nanční stránce této akce. Je zde pouze uve-
deno, že přes počáteční finanční potíže byl 
příjem a zisk nečekaný, neboť o návštěvu 

mistra světa v Pečkách byl obrovský zájem 
v celém širokém okolí. 

K této události se váže také moje osobní 
vzpomínka, když jsem se  na Mistrovství 
České republiky seniorů v Rychnově nad 
Kněžnou v roce 2013 setkal s jedním z pří-
mých účastníků této simultánky, a to s Ing. 
Dmitrijem Mathonem (1927-2015), jemuž 
bylo v té době 17 let, a který do roku 1960 
působil  v Českém Brodě a také v Kolíně. 
Míťa, jak jsem mu mohl říkat se  mimo jiné  
zúčastnil roku 1960 přeboru našeho oddílu, 
kde obsadil 2. místo za Václavem Vyměta-
lem a před ještě ne 15. letým Františkem 
Michálkem a Jindřichem Šedinou.

Za další zmínku stojí, že šachový mistr 
a novinář Karel Opočenský, který při výše 
uvedených simultánkách doprovazel Al-
jechina, byl prvním hostem pečeckých ša-
chistů, když se 7. 3. 1942 konala v Pečkách 
jeho přednáška o šachovém hnutí spojená 
se simultánkou na 25 šachovnicích. V roce 
1942 se také uskutečnil první oddílový pře-
bor již za účasti 22 hráčů, ve kterém zvítě-
zil Ant. Bendl, před J. Zadinou a M. Moczi-
gembou.

Za 80 let šachového hnutí v Pečkách zde 
byla celá řada významných šachistů, jed-
ním z nich byl také předválečný kandidát 
na vyzyvatele v boji o titul mistra světa a je-
den z nejvýznamných československých 
šachistů mezinárodní velmistr Salo Flohr 
(1908-1983), jehož zápas s Aljechinem, kte-
rý se měl uskutečnit v roce 1939, znemož-
nila politická situace v Evropě, a který se 
po okupaci Československa odstěhoval do 
Sovětského svazu. A také další sovětský, 
později lotyšský velmistr Vladimír Kon-
stantinovič Bagirov (1936-2000).

Na počest zakladatele našeho oddílu 
a jeho prvního předsedy se od roku 1957 
hraje bleskový turnaj jednotlivců „Memo-
riál Jaroslava Zadiny“, jehož 65. ročník se 
uskutečnil letos v září. Je třeba uvést, že 
tento turnaj se hraje každoročně bez přeru-
šení. V tomto turnaji, který se hrával také 
jako krajský přebor jednotlivců v blesko-
vé hře, se objevila řada výborných hráčů, 
mezi nimiž bychom našli např. mezinárod-
ního mistra Josefa Přibyla i mezinárodního 
velmistra Petra Neumana, bývalého učitele 
na ZŠ v Pečkách Lubomíra Neckáře a řadu 
dalších.

Za 80 let činnosti oddílu se mezi členy 
objevilo velké množství hráčů, a to nejen 
kmenových členů oddílu ale také hráčů, 
kteří v našem oddíle pouze hostovali, ale 
zmínku si zaslouží především ti členové od-
dílu, kteří zde působili nejen jako hráči ale 
především jako oddíloví funkcionáři a tre-
néři, bez nichž by oddíl nemohl fungovat, 
bohužel nelze vzpomenout všechny.

U příležitosti vzpomínaného výročí, 
bych rád zmínil alespoň ty nejvýznamější 
osobnosti našeho oddílu. Kromě již zmí-
něných členů není možné zapomenout na 
dlouholetého předsedu oddílu Jindřicha 
Šedinu, kronikáře Karla Koblihu a dále 
také na Jindřicha Kubíčka st. a Jindřicha 
Kubíčka ml., který mimo jiné působil také 
jako krajský šachový funkcionář.

Z dalších musíme jmenovat především   
Františka Michálka (1945-2019), který se 
stal historicky nejúspěšnějším hráčem, 
který z našeho oddílu vzešel, a který byl 
také naším prvním nositelem titulu kandi-
dát mistra. František Michálek byl  výbor-
ným hráčem, který dosáhl řadu význam-
ných úspěchů. Byl několikanásobným 
účastníkem polofinále Mistrovství republi-
ky, krajského přeboru jednotlivců a dalších 

turnajů. Ve své šachové kariéře hrál něko-
lik sezón za Český Brod v nejvyšší soutěži 
družstev a pak také za Sokol Kolín, který 
reprezentoval až do svého nečekaného od-
chodu jako stálý člen druholigové sestavy. 
Věnoval se také řadu let výchově mládeže 
a v předpočítačové éře se hodně věnoval ko-
respondečnímu šachu. 

V prvním přeboru České republiky ob-
sadil 2. místo. Naše družstvo pak v sesta-
vě František Michálek, Roman Batelka, 
Jiří Nigrin a Miloš Michálek hrálo 2. ligu. 
Jiří Nigrin hrál později také mezinárod-
ně, účastnil se např. Mistrovství Evropy 
či  Světového poháru, dokonce  v roce 2012 
reprezentoval Českou republiku v Meziná-
rodním trunaji „Memoriál Gera van Perlo“, 
který naše družstvo vyhrálo a Jiří Nigrin 
obdržel cenu za druhý nejlepší výsledek 
na 3. šachovnici. Taktéž několikrát hrál ve 
finále Českého poháru a v polofinále Mist-
rovství České republiky.

František Michálek za šachovnicí přemýšlí 
o svém dalším  tahu

Z dalších postav pečeckého šachu je to 
JUDr. Václav Vymětal, který byl zaměst-
nán jako právník v podniku TONA, a který 
má také zásluhu o šachový růst Františka 
Michálka. Dalšími hráči, na které nelze 
zapomenout byli Karel Lejnar, Roman Ba-
telka, Josef Janata a z té mladší generace, 
tedy mých vrstevníků pak Antonín Smrž, 
Václav Krsek a Luděk Vinohradník, kteří 
patřili k základnímu kádru A mužstva, kte-
ré v 70. letech působilo v nějvyšší krajské 
soutěži, kde patřilo k předním družstvům 
a  v sezóně 1973-1974 obsadilo  3. místo. Po 
této sezóně však odešel František Michá-
lek do Českého Brodu  a následoval sestup 
do Krajského přeboru 2. třídy. Tuto soutěž 
jsme pak v následujícím roce vyhráli a vrá-
tili zpět do nejvyšší krajské soutěže, z níž 
byl přímý postup do 2. ligy. Pro další roč-
ník se vrátil Michálek a získali jsme další 
posily z družstva SB Poděbrady (Strouha, 
Wimmer, Vagenknecht, Stránský). Nejvyšší 
krajskou soutěž jsme pak hráli ještě řadu 
sezón, kdy jsme se pravidelně umísťovali 
ve středu tabulky.

Bohužel, po dalším odchodu Františka 
Michálka a také Pavla Brezmena do Kolí-
na, Strouhy do Nymburka, Wimmera zpět 
do Poděbrad, Krska do Vsetína a bez Smrže 



ním zdravotnickým zařízením, poskytova-
telem sociálních služeb s několika domovy 
pro seniory. V rámci této spolupráce se kli-
enti společnosti účastní našich šachových 
soutěží a jsou zapojeni i v soutěžích druž-
stev jako naši členové.

Naším cílem je nejen pokračovat v or-
ganizování našeho tradičního turnaje Me-
moriálu Jaroslava Zadiny tak, aby se počet 
hráčů zvyšoval, ale dále bychom chtěli zalo-
žit tradici v uspořádání žákovského turnaje 
jako Memoriál Františka Michálka, který 
by neformálně navazoval na kdysi známý 
turnaj „O stříbný klíč“, který jsme pořádali 
spolu s podnikem TONA.

Jiří Nigrin

ke svým výkonům odešel do Kolína hrát 2. 
ligu. Bohužel, svoji nejdůležitější partii se 
zákeřnou nemocí prohrál. Bylo mu 21 let.

Dnes se o činnost oddílu starají Zdeněk 
Charous, jako úřadující předseda oddílu, 
Ing. Jiří Nigrin jako organizační pracov-
ník  a hospodář a dále Petr Štegl a Mirek 
Hrubeš, kteří mají na starosti výchovu naší 
nové nastupující šachové generace. V sou-
časné době navštěvuje šachový kroužek 
kolem patnácti dětí, někteří z nich se již 
pravidelně účastní různých soutěží v rámci 
regionu, bohužel i zde se projevil vliv koro-
naviru, takže se  žákovské soutěže mohly 
odehrávat pouze prostřednictví internetu.

Pro náš oddíl je z historického hlediska 
zajímavé to, že v březnu 2020 se v Praze 
konalo Mistrovství světa seniorů čtyřčlen-
ných družstev, kterého se, v kategorii nad 
65 let, zúčastnilo také družstvo Českého 
Brodu, v jehož sestavě jako host nastoupil 
také náš člen Jiří Nigrin, který se tak stal 
historicky prvním pečeckým šachistou, 
který se zúčastnil takové světové šachové 
události. Ze 7 odehraných kol (soutěž byla 
z důvodu již zmíněné epidemické situace 
předčasně ukončena) nastoupil celkem 
v pěti utkáních a v zápase 1. kola, který sice 
Český Brod prohrál s vysoce favorizova-
ným německým družstvem  0,5:3,5 a z ně-
hož je níže uvedený snímek, uhrál právě tu 
jedinou remízu. Jiří Nigrin se také od roku 
2013 pravidelně zúčastňuje Mistrovství re-
publiky seniorů, které se hraje každý rok 
v Rychnově nad Kněžnou.

V roce 2020 uzavřel náš oddíl spolupráci 
se společností CENTRIN CZ s.r.o., nestát-
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s Vinohradníkem, kteří zanechali aktivní 
činnosti následoval opět sestup do nižší 
krajské soutěže a později po reorganizaci 
soutěží až do regionálního přeboru.

V současné době naše A družstvo působí 
v Regionálním přeboru, kde nám v posled-
ním ukončeném ročníku 2019-2020 utekl 
postup do krajské soutěže pouze o 0,5 bodu 
a naše B družstvo se účastní Regionální 
soutěže. 

V březnu 2020 vlivem šíření covidu však 
byly šachové soutěže prakticky ukončeny, 
takže sezóna 2019- 2020 zůstala nedohrána 
a následující 2020-2021 se nehrála vůbec. 
Byly doby, kdy jsme v regionálním přeboru 
měli 2 družstva a v regionální soutěži dal-
ší dvě, ale to jsme měli také podstatně více 
vlastních hráčů. Dnes, kdy může být každý 
hráč na 3 soupiskách v různých soutěžích, 
si vypomáháme částečně hostováním. Jed-
ním z těch nejdéle hrajících hostů v našem 
oddíle je Martin Sochor, kmenový hráč Bo-
hemians Praha a také Oldřich eisner, kte-
rý k nám přestoupil z Českého Brodu, kam 
se však po několika letech zase vrátil, ale 
hostovat u nás nepřestal.

Ještě bych u příležitosti tohoto výročí 
vzpomenul dva mladé hrače, kterým osud 
vyměřil velice málo času a kteří odešli 
v mladém věku. Prvním z nich je Oldík eis-
ner, odchovanec Českého Brodu, současník 
naší šachové jedničky Davida Navary, kte-
rého jako žák dokonce porazil. Jeho šacho-
vou kariéru překazila tragická dopravní 
nehoda. Tím druhým je pak Martin Vesec-
ký z Vrbové Lhoty, který začínal hrát zá-
vodně právě v našem oddíle, ale vzhledem 

Insirace poetismem
V jedné listopadové hodině literatury, 

kterou trávili žáci IX. C v domácí karan-
téně, jsme v meetu na Google Classroom 
objevovali poetismus. Tento optimistický 
avantgardní směr vznikl kolem roku 1923 
v Československu. V poetismu se snoubí 
lehkost a fantazie, volná obrazotvornost 
i originalita autora. Básník Vítězslav Ne-
zval napsal poetismem ovlivněnou sbírku 
čtyřveršových básniček s názvem Abeceda, 
tanečnice Milča Majerová pózovala na foto-
grafiích ve tvaru písmen abecedy. 

Nechali jsme se, téměř po sto letech, in-
spirovat touto myšlenkou a někteří žáci vy-
tvořili parafrázi na Nezvalovy básně. Naše 
nadějná výtvarnice Nela Hübnerová vyfoti-

la po návratu IX. C z druhé karantény ve 
škole fotografie, na nichž jednotlivá písme-
na abecedy představují sportovně nadaní 
pánové Filip Zaňák a Mirek Břinčil. Tvor-
ba našich žáků se hodí zvláště do dnešních 
sychravých dnů a měla by se užívat proti 
špatné náladě.

Marika Píšová

V
Viktorie Fejfarová: 
Vypadám jako ptačí zobáček, 
mám ho ve svém jméně
Někomu připomínám háček.
A hodí se ke mně stejně.
O 
Nela Hübnerová
O je kulaté 
jako sluníčko.
Takové bachraté,
obtloustlé maličko.
H 
Sofie Kašová
H jako žebřík je,
sahá už i do nebe.
Stojí, je ti oporou,
bude tu vždy za tebou.
O 
Ondřej Krupka
O vypadá jako rybník, 
ve kterém plavou lekníny.
Na nich skáčou žáby 
a plavou rybky ve vodě.
Na kraji rybníka stromy, 
pod stromy roste mech. 

M 
Michaela Píšová
Dvě hory tu pevně stojí,
společně je křivá čára pojí.
Čekám, až se nad nimi objeví žluté sluníč-
ko.
Na hory pak možná bude pršet maloučko.
S
Kristýna Sadilová
S je písmeno krásné.
Představuji si květiny, jak se kroutí
a hady, jak se vzpouzí.
Na Sahaře vidím proutí.
F
Filip Zaňák
Vypadám jako motyčka
shrabal bych s ní všechna políčka.
Rád s ní kopu zahradu,
udělám s ní velkou parádu.

Geologický den v 9. C
S 9.C jsme strávili projektový den s pa-

nem Štěpánem Rakem, který je odborní-
kem v oblasti geologie, mineralogie, pet-
rologie a paleontologie. Prošli jsme spolu 
základní geologické procesy a určovali 
zástupce naší školní sbírky, která nám za-
brala celou naši třídu. Máme opravdu vel-
mi početnou sbírku, ve které jsme objevili 
vzácné kousky, jako amonity, trilobity, li-
lijice a mnoho dalších exponátů. Pan Rak 
nám pomohl sbírku srovnat a utřídit. Také 
jsme se dozvěděli, že každý den vcházíme 
do školy kolem zkamenělin, které máme ve 
sloupech u hlavního vchodu školy. Nachází 
se zde zbytky zkamenělin trilobitů a hlavo-
nožců starých 410 milionů let.

Kateřina Čiháková
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Učivo virů 
v šestém ročníku

Žáci a žákyně třídy VI.C si ukotvili učivo 
o virech díky projektové výuce – mohli si 
vybrat mezi referátem a 3D modelem viru, 
někdo nemohl odolat a udělal oboje. Krité-
ria hodnocení byla předem určena a žáci se 
směle do práce pustili. Součástí byla pre-
zentace práce před třídou, tato důležitá část 
nesmí chybět. Krásné práce zdobí chodby 
naší školy.

Kateřina Čiháková

Jak naše Sluníčka potěšila Ježíškova vnoučata
Naše mateřská škola, konkrétně třída 

Sluníčko, se zapojila do krásného charita-
tivního projektu Ježíškova vnoučata. Úko-
lem dětí ze Sluníčka je splnit přání celkem 
4 seniorům, kteří nemají to štěstí trávit 
vánoční čas se svými nejbližšími. Číslo 4 
není náhodný počet. Symbolizuje adventní 
období, čtyři týdny do Vánoc, kdy my, kte-
ří máme kolem sebe své rodiny a přátele, 
si možná ani neuvědomujeme, jak vzácné 
tyto okamžiky vlastně jsou. Proto se děti ze 
třídy Sluníčko pod vedením svých učitelek 
rozhodly potěšit babičky a dědečky dáreč-
ky nejen koupenými, ale také s láskou vy-
robenými. Miroslava Zumrová

Přání…
Přemýšlím, co by bylo dobré si přát k blí-

žícímu se novému roku. Přání jsou krásná 
věc, ale vyplní se? Některá ano, některá ne. 
Musíme si dobře rozmyslet, co si vlastně 
přát. Většinou si přejeme tři základní věci.

Určitě si všichni přejeme zdraví.  A to 
bez ohledu na současný covidový blázinec. 
A co pro to můžeme udělat my sami? Může-
me se starat o svoji tělesnou schránku tím, 
že ji nebudeme zbytečně zatěžovat věcmi, 
které ji nedělají dobře. Tím, že nebude-
me zbytečně riskovat, a tím ohrožovat své 
zdraví. Tím, že nebudeme ohrožovat zdraví 
ostatních. 

Dalším přáním bývá klid a pohoda. Ano, 
je spousta věcí, které nemůžeme ovlivnit 
a které nám na klidu a pohodě nepřidají. Na 
druhou stranu jsou věci, které ovlivnit mů-
žeme. Můžeme si spoustu starostí a zmatků 
ušetřit tím, že se zklidníme a zpomalíme. 
Přestaneme se stresovat věcmi, které, jak 
nakonec zjistíme, nejsou vlastně ani tak 
moc důležité. A pro klid a pohodu potře-
bujeme lidi kolem sebe. Lidi, se kterými je 
nám dobře, lidi, na které se můžeme spo-
lehnout. A měli by to být hlavně naši nej-
bližší, kterým bychom měli věnovat svůj 
čas a pozornost.

A třetí věcí, kterou si většinou přeje-
me je štěstí. Každý z nás má o štěstí jinou 
představu. Pro někoho jsou to materiální 
věci, které může vlastnit, pro někoho jsou 
to vztahy, které může udržovat a rozvíjet, 
pro jiného je to duchovní rozměr. Ale jedno 
mají všechny představy o štěstí společné. 
Naplňují nás pocitem uspokojení z daného 
stavu. A může se zdát, že štěstí přichází 
samo od sebe a samo si nás najde. Ale když 
se hlouběji zamyslíme, zjistíme, že téměř 
nic z toho by nenastalo, kdybychom se na 
tom my sami nepodíleli, kdybychom to my 
sami nemohli ovlivnit. 

Proto je důležité, co pro to uděláme my 
sami. Nespoléhejme se na to, že lepší život 
v příštím roce nastane sám o sobě. Přičiň-
me se o to, aby ten nastávající rok 2022 byl 
lepší nejen pro nás, ale i pro všechny blízké.

Luboš Zajíc, 
ředitel Základní školy Pečky, okres Kolín

Válka s mloky 
aneb v ohrožení velemlokem Andriasem scheuchzeri

I v současné neutěšené situaci způsobe-
né rostoucími čísly nemocných a neustálý-
mi obavami, kdy někdo bude muset do ka-
rantény či na PCR testy, se ve škole snaží-
me pracovat s dětmi zajímavým způsobem. 
Tentokrát v třídě 7.A vymyslela paní učitel-
ka přírodopisu Kateřina Čiháková poutavý 
projekt propojující různé předměty i mezi-
předmětové vztahy.

Nejprve jsme se v literatuře začetli do 
vědeckofantastického románu Karla Čapka 
„Válka s mloky“. V tomto mnohovýznamo-
vém literárním díle jsme sledovali, jak lidé 
objevili mloka, začali jej využívat a jak se 
nakonec inteligencí obdaření mloci v čele 
s Chiefem Salamandrem stali hrozbou pro 
lidstvo. Také jsme kriticky hodnotili žurna-
listickou rétoriku textů o mlocích. 

V hodině přírodopisu čekal na děti mo-
tivační dopis o paleontologickém výzkumu 
ostatků třetihorního velemloka Andriase 
scheuchzeri a také indicie, na jejichž zákla-
dě měli sedmáci poskládat fakta. Co když 
tento živočich nevyhynul? Jak by mohl 
možný objev velemloka ovlivnit lidstvo 
dnešní doby? Myšlenkové mapy vytvořené 
ve skupinách posloužily jako další podkla-
dy pro práci. 

Ve výtvarné výchově s Alenou Mišovi-

covou nakreslili sedmáci své představy 
o tom, jak zmiňovaný gigantický zástupce 
mloků vypadá. Ve výchově k občanství Ka-
mila Hrušková vysvětlila žákům, co je po-
plašná zpráva a jaké jsou její možné právní 
dopady. 

Projekt završila hodina slohu, v níž žáci 
ve skupinkách napsali dopis na základě 
nasbíraných faktů a argumentů. Dopisy 
inspirované sci-fi teorií o možném výskytu 
fosilního tvora děti adresovaly a donesly do 
schránky paní starostce města Peček. 

Děti zpracovávaly téma s chutí, bádaly 
a tvořily, přitom se nenásilnou formou učily 
a vstřebaly Čapkovo literární dílo. Projekt 
také přesáhl školní lavice a propojil děti 
s vedením města. 

Marika Píšová za tým „paleontoložek“

 Jak se zachraňují životy?
Dne 16. 11. 2021 navštívil naši školu pan 

záchranář Jiří Krátký, aby nám vyprávěl 
o systému záchranné služby a o tom, jak 
můžeme poskytnout zraněnému člověku 
první pomoc.

V první části jsme zhlédli prezentaci, 
kde jsme se dozvěděli, jak funguje záchran-
ný systém, jaká vozidla, vrtulníky a lodě 
mohou zdravotníci použít při záchraně lid-
ského života, jak vypadá operační centrum, 
kde přijímají hovory z nouzového volání 
a mnoho dalších užitečných informací.

Druhá část byla zaměřena na konkrét-
ní zranění, poskytla nám návody, jak bez 

zvláštního vybavení můžeme pomoci ně-
komu zraněnému. Nechyběly ani názorné 
ukázky na žácích a figuríně.

V poslední části besedy si děti mohly 
prohlédnout záchranářský batoh, kde jsou 
všechny nutné zdravotnické pomůcky, kte-
ré potřebují mít záchranáři u sebe. Některé 
pomůcky si děti dokonce mohly na sobě na-
vzájem vyzkoušet.

Tímto ještě jednou děkujeme panu Krát-
kému za přínosnou besedu nejen pro žáky, 
ale také pro vyučující.

Martina Kristlová, 
školní metodik prevence
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„U nás si deskovku vybere každý. A když 
ne, nevadí“, říká majitel Ostrova deskových 
her a hlavolamů, Otakar Zatřepálek.

Otakar Zatřepálek se ve světě desko-
vých her a hlavolamů pohybuje již 25 let. 
Po přestěhování do Peček si zde otevřel 
e-shop, do jehož výdejních prostor (garáž 
činžovního domu) se můžete přijít kdykoliv 
po předchozí domluvě podívat. Ty, kteří ga-
ráž navštíví, bude čekat nadšený fanoušek 
deskových her a lidským přístupem.

Proč se věnujete zrovna deskovým 
hrám?

Jedenáct let jsem pracoval jako manažer 
prodejny deskových her v Praze na Václav-
ském náměstí. Obchod začínal jako hráč-
ská speciálka. Dováželi jsme sem zahranič-
ní tituly a překládali pravidla. Bohužel poté 
byly tlaky udělat z obchodu hračkárnu, což 
mě nelákalo. Obchod šel později spíše ko-
merčním směrem a postupně mizel osobní 
přístup.

Proto jsem si nakonec založil e-shop zde 
v Pečkách. Nejsme tak na očích, jak bych 
si přál, ale zato zákazníkům nabízíme od-
bornost. Já znám většinu her, které prodá-
váme. Když k nám přijde človíček z ulice, 
může se sem podívat stejně jako v prodej-
ně. Ale nenajde tady Dostihy a sázky nebo 
Monopoly. To jsou věci, které mi nesmí přes 
práh. Neříkám, že to jsou špatné hry, ale my 
už jsme trochu dále.

25 let a stále vás to baví?
Rok a půl jsem jezdil jako saniťák a dalo 

mi to hodně. Snažil jsem se seniory podpo-
řit při kontaktu s doktory, kteří na ně často 
kašlali a nechali by je čekat čtyři hodiny na 
chodbě. Ale poté jsem se opět vrátil k des-
kovkám. Proto jsem s deskovkami jezdil 
do domovů důchodců. Mimochodem, beru 
tam stejné hry jako na akce s dětmi. Hry, 
ve kterých se trénuje motorika a paměť. Na 
konci života potřebujeme trénovat, co jsme 
se na začátku museli naučit.

Během rozhovoru pan Zatřepálek často 
popadne některou z deskovek. Vždy ví, kde 
se jaká nachází a neomylně sáhne správ-
ným směrem. Na první pohled malý prostor 
je naplněn od podlahy až po strop krabi-
cemi všech velikostí. Jsou tu deskové hry, 
karetní hry, stavebnice, šachy, hlavolamy 
a mnoho dalších. Hry pro úplné začáteční-

ky, děti, dospělé, párty hry, edukativní hry 
a další.

Jak dlouho tu jste?
Ostrov her a hlavolamů funguje něja-

kých 10 let, ale já sám jsem u her už 25 let. 
Začínal jsem ve firmě Templum, která byla 
jedna z prvních, která sem dovážela hry. 
Vozili jsme sem například Stigu hokej nebo 
Abalone. Když zde byl první veletrh hra-
ček, tak jen asi čtyři firmy prodávaly des-
kovky, ale my byli jedni z prvních, kteří zde 
prodávali deskovky. To Albi ještě prodávali 
přáníčka na Staromáku (smích).

Jaká je v Pečkách kupní síla?
Pečky se rozrůstají a s tím se rozšiřuje 

i hráčská základna. My navíc oslovujeme 
i blízké okolí, jako je třeba Vrbová Lhota, 
Cerhenice a tak dále. Lidé se chtějí bavit 
jinak než u televize, chtějí se vzdělávat, trá-
vit čas spolu. 

Několikrát jsme zvažovali, že bychom 
tady v Pečkách otevřeli prodejnu desko-
vých her. Uvažujeme o tom přibližně po-
sledních pět let. Na začátku roku do toho 
vždy chceme jít a ke konci jsme rádi, že 
jsme to neudělali. Prodejna je velké břímě, 
nejen finančně, ale také v ní musí být kom-
petentní prodavač. My chceme skutečně 
prodavače, ne jen podavače.

Z her není zas takový výdělek, jak by se 
mohlo zdát. Pokud to tedy děláte tak, jako 
to děláme my: že si za každou hrou stojíme. 
O každé hře, která tu je, tak vím, že je dob-
rá. Podle mě se vrací doba, kdy zase budeme 
chodit do malých obchodů kvůli osobnímu 
přístupu a odbornosti prodavačů. Individu-
ální přístup, jaký mám já, vám nenabídne 
žádný z velkých e-shopů a obchodů.

Co říkáte lidem, kteří si k destovkám 
ještě nenašli cestu?

Spousta lidí má s náročnějšími deskov-
kami špatnou zkušenost, protože na ně 
narazí někde u kamarádů, kteří jim ani 
nevysvětlí všechna pravidla a hodí je do 
vody. Poté může člověk získat až nechuť 
k tomu zkoušet něco nového. Proto se vždy 
snažím zjistit, co má zákazník za sebou, 
abych věděl, co mu mohu nabídnout. Exi-
stuje spousta druhů deskových her a není 
to jen o cílovce, ale o způsobu hraní. Tato 
hra je například hodně oblíbená u seniorů 

(Sequence). Je to spojení karet a piškvorek, 
může to hrát až 12 hráčů, často se to hra-
je například v domově pro seniory. Nebo 
například Moštárna je zajímavá tím, že se 
postupně zvyšuje obtížnost, čím častěji ji 
hrajete. Snadněji se tak do ní ponoří i úplný 
nováček se zkušenějšími hráči.

Určitě je spousta lidí, která o vás ještě 
neslyšela, čím to?

Těžko říct. Snažili jsme se být vidět. Ale 
chybí nám ta prodejna. Je pravda, že nein-
vestujeme do reklamy, veškeré peníze jdou 
do obchodu.  

Snažíme se dělat v knihovně deskohraní, 
pár let jsme to dělali poměrně aktivně, ale 
poté se to přetavilo v moment, kdy k nám 
přijeli rodiče, nechali u nás děti a odjeli na 
nákup. To nebyl koncept, o který jsme stáli. 
My chtěli, aby rodina hrála spolu.

Také jsme chtěli více jezdit po školách 
a po školkách, protože máme spoustu 
her, které se používají ve výuce. Jezdili 
jsme také do domovů pro seniory nebo do 
Alzheimer centra. To vše bohužel zarazila 
pandemie. 

Pan Zatřepálek taky každému rád uká-
že svou sbírku hlavolamů všemožných tva-
rů, velikostí a principů. Dokonce i vlastno-
ručně vyráběných. Nebo vám předvede svoji 
oblíbenou čínskou hru Go.

Co můžete tedy zákazníkovi nabíd-
nout, když k vám přijde?

Nemáme sice prodejnu s výlohou, jak by-
chom chtěli, ale máme určitě velký přehled 
a hlavně velký výběr. Máme zde hry jak pro 
nejmenší děti, tak pro nejnáročnější hráče 
- tohle je zrovna hra, kterou prodám jenom 
někomu, kdo už má nějaké zkušenosti (uka-
zuje na deskovou hru Kolonii). Nejde mi 
o to prodat hru za tři tisíce človíčkovi, který 
si ji neužije. My chceme, aby si náš zákaz-
ník hru vychutnal naplno.

Mimochodem, navštívit obchod nezna-
mená koupit. Už se několikrát stalo, že 
jsem zákazníkovi hru rozmluvil, protože 
jsem si nebyl jist, že by si ji užil. Radši jsem 
ho navedl jiným směrem. Nevadí mi, když 
si u nás nový zákazník hned něco nekoupí. 
Rád představím naše tituly, vysvětlím prin-
cipy her a věřím, že se za nějaký čas vrátí 
zpět.

Ondřej Hartman

Majitel Ostrova deskových her a hlavolamů Otakar Zatřepálek
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Procházka ke sv. Václavovi

Co do krmítka 
nepatří?

V posledních letech, bohužel ne pomalu 
a jistě, ale rychle a jistě, mizí a snižují se 
počty některých druhů ptáků. V zimě, tedy 
velmi náročném období pro všechna zvířa-
ta i pro ptáky, můžeme pomoci přikrmová-
ním, ale ne vše v krmítku je ptákům nápo-
mocné. Ideální krmítko na vaší zahradě, 
nebo kdekoliv jinde, by mělo být přístup-
né ze všech stran a nepřístupné pro kočky 
a hlodavce, tedy být volně zavěšené, nebo 
na noze, tyči. Čím tedy ptáčkům pomůže-
te? Určitě je potěší všechny druhy ořechů, 
loupané, neloupané, drcené, nedrcené. Se-
mínka slunečnice, proso, mák ovesné vlo-
čky, jablka a hovězí či skopový lůj. Do kr-
mítka rozhodně nepatří zkažené potraviny, 
slané, ani nijak kořeněné. Dále je nevhodné 
i pečivo, které ptáčkům může způsobovat 
zažívací potíže i smrt. Vzpomeňte si, až pů-
jdete krmit kachny, tak pečivem jim také 
neprospějete. Raději s sebou vezměte oře-
chy, jablka a ovesné vločky nebo odřezky 
od zeleniny a ovoce. Přeji všem krásnou 
zimu, snad nám i nasněží, a kdyby ano, tak 
se ujistěte, že sníh není i v ptačím krmítku.

Kateřina Čiháková

Můj poslední tip na pečeckou procház-
ku je ke kostelu sv. Václava. Už samotné 
okolí kostela je zajímavé. Výsadba stromů 
kolem kostela je poněkud jednotvárná, o to 
zajímavější jsou osobnosti, na jejichž počest 
byly stromy vysazeny. Najdeme zde lípu 
věnovanou Františkovi Volákovi, Dagmar 
Havlové a Jaroslavovi Tvrzovi. A jedna z lip 
byla vysazena při příležitosti výročí 100 let 
republiky.

Za kostelem si můžeme všimnout na 
první pohled skrytého kamenného kříže. 
Kříž stával vedle původní pečecké kaple, 
která stávala uprostřed tehdejší návsi (vy-
padala velmi podobně jako stávající kaple 
ve V. Chvalovicích). V nové studii náměstí 
se počítá s přemístěním kříže do prostoru 
před veterinární ordinaci a Potřeby pro do-
mácnost, kde by se stal důstojnou dominan-
tou tohoto prostoru.

Slovo pravděpodobně ve větě o kříži 
je schválně. Někteří totiž tvrdí, že i malý 
zvon, který je zavěšen v menší věži nad sa-
kristií, může být z původní kaple. Tato in-
formace ale zatím nebyla ověřena. Malá věž 
obvykle nepoutá oko kolemjdoucího a tak 
je zde zvon dobře ukrytý a mohl tak unik-
nout pozornosti i při zabavování zvonů za 
druhé světové války.

V prosinci je ale lepší  schovat se před 
nečasem do kostela, než obcházet jeho oko-
lí. Jméno iniciátora stavby našeho kostela 
nese nedaleká ulička k jídelně ZŠ -  Brožo-

va -  po tehdejším správci rafinerie a  sta-
rostovi Antonínovi Brožovi. Asi největším 
donátorem stavby kostela byl kníže Lich-
tenštejnský, který věnoval vlastní pozemek 
(dříve zde býval tzv. Burešův statek), 10.000 
korun v hotovosti, dřevo na vazbu, tašky 
na pokrytí střechy a šamotové dlaždice na 
podlahu. Mezi 221 členy spolku pro stav-
bu kostela a okolními obcemi se vybralo 
dalších 47.000 korun, tehdejší průmyslové 
závody ve městě věnovali dalších 20.000 
korun….

Samotná výstavba kostela začala v roce 
1906. Kostel byl kolaudován 1912 a vysvě-
cen 1913. Byl postupně doplňován vybave-
ním financovaným a vyráběným převážně 
místními a to až do konce druhé světové 
války. Mnoho místních může vyprávět 
o svých předcích, kteří s výstavbou a nebo 
pořizováním vybavení pomáhali.

A proč samotná stavba stojí za návště-
vu? Jedná se o pseudorománský kostel 
s krásnou secesní výmalbou a vitrážemi. 
Hlavní oltář nezvykle nezobrazuje ukři-
žovaného Krista, ale najdeme zde české 
světce. Na levé straně kostela můžeme ob-
divovat původní oltář používaný ve škole 
ještě před výstavbou kostela. Ve výmalbě, 
ale i sochařské výzdobě, můžeme hledat 
draky, symbolizující souboj dobra se zlem. 
Pozorné oko nalezne i sovu. Původní seces-
ní výzdoba byla i na dnes bílých plochách 
– můžete si ji prohlédnout i na fotografii 
přiložené k tomuto článku. A v celém inte-
riéru můžeme doslova studovat historii Pe-
ček. Na předních lavicích uvidíme jak znak 
Lichtenštejnů, tak i pečeckého cukrovaru. 
Pečecký Orel věnoval sošku zmrtvýchvstá-
ní Páně, obrazy křížové cesty dali manželé 
z Vrbové Lhoty….

A nesmíme zapomenout na sochy umís-
těné po stranách kostela. Sochy sv. Petra, 
Pavla, Antonína z Padovy, Terezie z Lisie-
ux, Jana Nepomuckého a Anežky jsou za-
jímavou směsicí vzorů a různých životních 
osudů. Samotný hlavní oltář nám připomí-
ná významné české osobnosti a po pravé 
straně kostela najdeme oltář, připomínající 
svatou rodinu.

Vitráže za hlavním oltářem zkouší po-
zornost diváka. Ač zobrazují stejné světce, 
prohodily jejich pořadí.

V celém kostele je instalováno ústřední 
podlahové topení, které nás ale  nezahřeje, 
protože od roku 1919 se nepoužívá. V prů-
běhu prosince jistě bude dostatek příleži-
tostí kostel sv. Václava navštívit. A pokud 

to nestihnete v době adventní, dorazte na 
půlnoční mši. Po vánočním shonu tu chvíli 
klidu, kterou strávíte sami se sebou v tom-
to krásném prostoru, určitě oceníte.

Celý text byl zpracován na základě ruko-
pisu knihy pátera F. Nerada a mnoha inspi-
rativních rozhovorů s ním.

Tomáš Vodička

Do tanečních přišel Mikuláš
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Budiž prosinec!
Dnes zima poprvé zadrhla drápky a dala 

vědět, že již brzy skončí podzim. Téměř 
celý den sněžilo. Byť těžké vločky téměř 
okamžitě tály, držely alespoň pár hodin na 
jehličí stromů a dotvářely stříbřitý dojem 
první adventní neděle. Znáte to také, jak 
tento čas umí probudit v paměti vzpomín-
ky a navodit atmosféru teskné nostalgie, 
kterou umocní brzká tma již po čtvrté ho-
dině odpolední? My, kteří jsme ztratili své 
blízké, to máme v těchto dnech zas trochu 
těžší. Nechci tu ale šířit chandru, zvláš-
tě pak v době, kdy nám pandemie znovu 
připomíná, že nevládneme nad svým ča-
sem a máme opravdu v rukou jenom málo, 
i když se říká, že je „každý svého štěstí 
strůjcem.“ Platí to i neplatí. Marné zobec-
ňovat. Prosíme proto za nás i za blízké. Už 
druhým rokem je svým názvem poslední 
měsíc v roku právě od proseb odvozen více, 
než od původní koledy... Myslím na naše 
děti, je mi smutno za to, o kolik přicházejí, 
především pak ty, které koronavirus a ka-
ranténa drží doma v izolaci. Například můj 
mladší syn za poslední měsíc už podruhé. 
Na co budou jednou vzpomínat? Naštěstí je 
jaksi vyšší mocí také zařízeno, že si člověk 
pamatuje častěji to hezké a dobré, z toho 
špatného, zlého či nehezkého pak nějak vy-
bírá, zvláště pak, když je člověk mladý. Tak 
si například já z adventů blbých sedmdesá-
tých let vzpomínám na své dětství ve fron-
tách na tropické ovoce, v nichž jsem se rád 
zaposlouchával do hovoru dospělých, a při-
tom si snil, anebo vybavoval chuť exotické-
ho ovoce. Vzpomínám, jak jsem se těšil na 
vánoční prázdniny, nebo na ananas, který 
tatínkovi schovala zelinářka „pod pultem“, 
na zlatou neděli, kdy v obchodním domě 
Prior hrály koledy, zpíval Karel Gott, svítil 
stromeček a v kádích šplouchali kapři. Vá-
noce se tenkrát zdály strašně dlouhé, dnes 
mi utečou, ani nevím jak. Važme si naše-
ho času, drazí přátelé, co je dnes, už nikdy 
nebude. Přeji vám klidné vánoční svátky, 
pevné zdraví a šťastný nový rok!

Aquarius

Zveme vás

 1 - 23. 12. Výstava obrazů a kreseb pí. Vávrové (knihovna)
 1 - 23. 12.  Řemesla a Husité - výstava pro ZŠ (knihovna)
 7 - 23. 12. CZPINS-projední výstava chráněné dílny (knihovna)
 7 - 23. 12. Drátované Vánoce - prodejní výstava (knihovna)
 7 - 23. 12. Vánoční aranžmá Ivy Vondráčkové - prodej 
  (knihovna)
 10 - 23. 12. Plstěné módní doplňky - prodejní výstava (knihovna)
 3 - 28. 1. 2022  tvoříme si pro radost -  výstava výtvarné dílny   
  VCP (knihovna)
 16. 1. Divadlo pro děti (KS)
 22. 1. Věneček - závěrečná lekce tanečních (KS)
 29. 1. Ples města (pokud situace dovolí)
 1. 2. Knihožrouti - výstava pro ZŠ (knihovna)
 20.2. Divadlo pro děti (KS)

 25. 2. Divadlo pro dospělé (KS)

• 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

• Nabízím služby „hodinového man-
žela“ - drobné opravy a řemeslné práce 
všeho druhu, tel.: 724 569 929, email: 
petr.ill@seznam.cz

ŘÁDKOVÁ INZeRCe

1) Vytvoř návrh vlastní  
originální vystřihovánky  
jakéhokoliv Myšpulínova vynálezu. 
Vystřihovánku vystříhej a slep.
2) Zdokumentuj tvorbu  
modelu, vyfoť hotový model.
3) Fotografii modelu pošli  
nejpozději 31. 1. 2022  
do redakce Čtyřlístku na e-mail:  
redakce@ctyrlistek.cz.  
Vítěze soutěže kontaktujeme  
a vyhlásíme na stránkách  
www.ctyrlistek.cz  
a v časopise Čtyřlístek. 

O VLASTNÍ VYSTŘIHOVÁNKU

ODMĚNÍME  
10 VÝHERCŮ!
KAŽDÝ OBDRŽÍ 
BALÍČEK KNIH 
A ČASOPISŮ:

MYŠPŮLÍNOVA VYNÁLEZU

PRAVIDLA SOUTĚŽE

Famózní příběhy Čtyřlístku 
4 Prázdninové příběhy Čtyřlístku 
Čtyřlístek a záhada faraonovy hrobky 
Čtyřlístek 
Čtyřlístek MINI 
Čtyřlístek Speciál

1

PP

6/2021

S P E C I Á L
CENA 39 KČ

BÁSNICKÁ 
SOUTĚŽ

JEDNODUCHÉ POČÍTÁNÍ .  GRAFOMOTORIKA .  KOMIKS  

OMALOVÁNKY .  LUŠTĚNÍ .  VYRÁBĚNÍ 

VYCHÁZÍME  

6x ROČNĚ

Dinosauříci l Kňour a Mník l Pazourek a Zoubek l Zvířátka z farmy

13/2021

Objednávejte na www.ctyrlistek.cz nebo telefonicky na 774 241 976.

PRÁVĚ V PRODEJI

MINÍK
Milí čtenáři, 

je tu nové podzimní číslo 
časopisu pro děti předškolního  

a mladšího školního věku.  
V Miníku najdete pohádku  
O Bajajovi, Zlatovlásce  

a příběh na dobrou noc. Máme 
pro vás básnickou soutěž a také 

komiks s Čiky a Foxi. Hodně 
zábavy vám přejí Fifinka,  
Pinďa, Myšpulín a Bobík.

NAPSAL A NAKRESLIL JAROSLAV NĚMEČEK

PODÍVEJ NA TEN KRÁSNÝ PODZIM!

PCHE!
ALE NĚKDO TO LISTÍ MUSÍ UKLIDIT!

NÁŠ DVOREČEK SI UKLIDÍME JAKOBY NIC!

  JÁ SI VEZMU   HRÁBĚ!
UZNEJ, ŽE TECHNIKA JE                    LEPŠÍ!

TA TVOJE TECHNIKA STRAŠNĚ VRČÍ!

HNED TOHO NECHTE!
MEDVĚD! TADY JSEM CHTĚL SPÁT CELOU ZIMU! Z

TAK UŽ NEBREČ!  VEZMEME TĚK NÁM! UDĚLALI JSME DOBRÝ SKUTEK! TAK NA SHLEDANOU  NA JAŘE!

14

19

18

Kocour, kočka, koťátko, kozel, koza, kůzlatko, koukejte ta příroda, kraluje tu pohoda.

UČÍME  SE  PÍSMENA

18

ZKUS NAPSAT TISKACÍ K. K je svislá čára, od které jde z půlky šikmá čára nahoru a šikmá čára dolů.  Písmenko K piš na další řádky na stránce.

Kk
PÍSMENO

26

TVOŘENÍ

1  Papír si přehni tak, aby ti vznikly dva malé 
 a dva velké obdélníky.2   Do levého horního obdélníku nakresli 

 čumáček ježka.3   Čumák vystřihni tak, aby ti zbyly dva větší 
 obdélníky.
4   Nyní si vytvoř na ježkovi proužky.5   Jejich poskládáním ti vznikne harmonika.

6   Vějířek odděl.7   A už je tu krásný ježeček.

JEŽEK Z PAPÍRU
NÁVOD:

1

2

Cena 39 Kč / 1,49 € 53. ročník    

713 

PAPRSKY NA PŘÁNÍ

DOPLŇOVAČKY
HŘÍČKY A HÁDANKY

VESELÉ PŘÍBĚHY

VYCHÁZÍ ČTYŘIKRÁT ROČNĚ l CENA 39 Kč l PŘEDPLATNÉ V ČR 35 Kč

2021
3

NA DŮKAZ PŘÁTELSTVÍ SI VYKOUŘÍME DÝMKU MÍRU!

HURÁ ZA INDIÁNY

Naše maminka, 
babička a praba-
bička, paní Věra 
trnková z Peček, 
oslaví 24. 12. 2021 
své krásné 85. na-
rozeniny.

Do dalších let 
hlavně 
h o d n ě 

zdraví, štěstí a spokojenosti 
přejí dcera Jana s manže-
lem a syn Milan s rodinou.

Gratulujeme


