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Vzdělávání pro 
seniory v oblasti 

digitálních 
technologií

Ve spolupráci s organizací 
Moudrá sovička, z.s. připravuje 
Pečovatelská služba města Peč-
ky vzdělávání pro seniory „Jak 
na tablet a chytrý telefon“. Díky 
Nadaci Vodafone bude seminář 
v rozsahu 3 hodin zdarma.  Více 
informací uvádíme v přiloženém 
letáku. 

Zájemci se mohou registrovat 
u ředitelky Petry Čermákové na 
tel.: 606 383 866.

Petra Čermáková

Obnova válečných hrobů 
v Pečkách a Velkých Chvalovicích

V roce 2021 jsme se věnovali přípravě 
žádosti o dotaci na obnovu válečných hro-
bů. Podle oficiální evidence Ministerstva 
obrany u nás máme památník Malaščenka 
u nádraží (CZE-2110-33255), pamětní des-
ku letce Josefa Košnara (CZE-2110-33249), 
pamětní desku obětí I.  a II. světové války 
u sochy TGM (CZE-2110-27624), hrob A. M. 
Malaščenka (CZE-2110-33141), hrob nezná-
mého vězně z transportu (CZE-2110-33261), 
symbolický hrob F. Voláka (CZE-2110-
33261), hrob manželů Novotných (CZE-
2110-27625) a památník ve Velkých Chvalo-
vicích (CZE-2110-41587). 

Všechna tato místa jsme prošli s restau-
rátorem, který zpracoval odborný posudek 
a vhodný postup oprav. Na většině míst jsou 
vypadané spáry a vymyté stříbrné nápisy. 
Tam, kde jsou betonové prvky, došlo k de-
gradaci a ulamování částí památníků. Ně-

které kamenné části jsou zvětralé, prasklé, 
nebo napadené lišejníky a mechy. Opravu 
památníku ve Velkých Chvalovicích a sou-
soší připomínající F. Voláka jsme doplnili 
o návrh úpravy okolní zeleně. Příprava 
žádosti o dotaci a následné doplňování in-
formací vyžádaných Ministerstvem obrany 
bylo zpestřeno lockdownem a uzavřenými 
institucemi (archivy a muzea). Ale potřebné 
se podařilo včas dohledat a dodat. 

Na podzim loňského roku jsme se dozvě-
děli potěšující zprávu. Dotaci na opravu vá-
lečných hrobů jsme získali.  A tak nás čeká 
milá povinnost, vypsat poptávkové řízení 
na firmu, která hroby letos opraví. 

A protože tyto památníky událostí mi-
nulých připomínají zajímavou část naší 
historie, připravili jsme do dalších čísel Pe-
čeckých novin krátká představení jednotli-
vých míst a osobností.

Tomáš Vodička



Vzdělávání seniorů 
v oblasti digitálních 
dovedností

Je vám 65 a více let? ZDARMA vás naučíme,
jak správně ovládat PC, tablet nebo chytrý telefon

Připojte se

Digitální 
odysea

Nutná rezervace předem na níže uvedených kontaktech: 
tel.: +420 606 383 866, 
e-mail: cermakova@pspecky.cz

Seminář Jak na tablet a chytrý telefon

a jak se bezpečně pohybovat na internetu.

Kdy: jaro 2022, o konkrétním termínu Vás budeme informovat

Kde: Pečovatelská služba města Pečky, Chvalovická 1042, 
Pečky 289 11

Přineste si s sebou své (dostatečně nabité) zařízení. Po domluvě můžeme zapůjčit.
Akce budou probíhat za platných vládních podmínek.

Ve spolupráci s Pečovatelskou službou města Pečky Vám nabízíme:

tříhodinový seminář pro 12 - 15 účastníků

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA 
MĚSTA PEČKY
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Poplatky za odpady v roce 2022
Fyzická osoba, která má ve vlastnictví 

stavbu určenou k individuální rekreaci, byt 
nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena 
k pobytu žádná fyzická osoba, hradí popla-
tek ve výši 700,- Kč za každou nemovitost 
nebo byt. 
Osvobození a úlevy:

1) Od poplatku je osvobozena osoba, kte-
ré poplatková povinnost vznikla z důvodu 
přihlášení v obci a která je:

a) poplatníkem poplatku za odkládání 
komunálního odpadu z nemovité věci v jiné 
obci a má v této jiné obci bydliště,

b) umístěna do dětského domova pro 
děti do 3 let věku, školského zařízení pro 
výkon ústavní nebo ochranné výchovy 
nebo školského zařízení pro preventivně 
výchovnou péči na základě rozhodnutí sou-
du nebo smlouvy,

c) umístěna do zařízení pro děti vyžadu-
jící okamžitou pomoc na základě rozhod-
nutí soudu, na žádost obecního úřadu obec 
s rozšířenou působností, zákonného zástup-
ce dítěte nebo nezletilého,

d) umístěna v domově pro osoby se zdra-
votním postižením, domově pro seniory, 
domově se zvláštním režimem nebo chrá-
něném bydlení, nebo

e) na základě zákona omezena na osob-
ní svobodě s výjimkou osoby vykonávající 
trest domácího vězení.

2) Od poplatku se osvobozuje osoba, kte-
ré poplatková povinnost vznikla z důvodu 
přihlášení v obci a která

a) je držitelem průkazu ZTP/P,
b) se v daném kalendářním roce nepře-

tržitě déle než 4 měsíce zdržuje v zahraničí 
a to po dobu nepřítomnosti ve městě,

c) je umístěna v zařízeních pro léčbu 
osob s psychickými poruchami.

3) Od poplatku se 
osvobozuje osoba, kte-
ré poplatková povinnost 
vznikla z důvodu vlast-
nictví nemovité věci 
zahrnující byt, rodinný 
dům nebo stavbu pro ro-
dinnou rekreaci, ve které 
není přihlášena žádná fy-
zická osoba a která se na-
chází na území této obce 
a která 

a) má v obci trvalý 
pobyt, pokud tuto nemo-
vitou věc zahrnující byt, 
rodinný dům nebo stav-
bu pro rodinnou rekreaci 
dále nepronajímá.

4) Úleva se poskytuje 
osobě, které poplatková 
povinnost vznikla z dů-
vodu přihlášení v obci 
a která

a) v uplynulém kalen-
dářním roce dovršila 75 
let nebo je starší a to ve 
výši 50 % poplatku. 

5) V případě, že poplat-
ník nesplní povinnost 
ohlásit údaj rozhodný pro 
osvobození nebo úlevu ve 
lhůtách stanovených vy-
hláškou nebo zákonem, 
nárok na osvobození nebo 
úlevu zaniká. Úleva 50 % 
z poplatku osobám dle 
odst. 4) písm. a) je poskyt-
nuta automaticky bez po-
vinnosti ohlášení.

Město Pečky

Město Pečky bude 
pro rok 2022 poskytovat 

půjčky 
pro rekonstrukci 

bydlení 
s roční úrokovou sazbou 

3,75 % p.a. 
Přijímání žádostí pro I. kolo 
bude ukončeno 28. 2. 2022. 

Formuláře žádostí jsou ke stažení 
na stránkách města Pečky nebo 
k vyzvednutí v kanceláři č. 13. 
Informace na telefonu číslo: 

321 785 051.

Poplatek za psa
pro rok 2022

Poplatek za psa chovaného v rodinném 
domku: za prvního psa 200,- Kč/rok, za dru-
hého a každého dalšího psa téhož držitele 
300,- Kč/rok.

Poplatek za psa chovaného v domě s dvě-
ma a více byty: za prvního psa 500,- Kč/rok, 
za druhého a každého dalšího psa téhož dr-
žitele 500,- Kč/rok.

Poplatek za psa, jehož držitel je osoba 
starší 65 let 200,- Kč/rok.

 Osvobozena od poplatku je osoba, která 
je nevidomá, osoba která je držitelem prů-
kazu ZTP nebo ZTP/P.

Poplatek lze uhradit na účet č. 19-
1621191/0100, VS č. známka psa – do zprávy 
pro příjemce uvést jméno, na koho je pes 
přihlášen.

Poplatek lze také uhradit v hotovosti 
v pondělí od 7:00 h do 12:00 h a ve středu od 
12:00 h do 17:00 h. v přízemí budovy radnice 
přímo u paní Koželské.

Pokud není váš pes ještě přihlášen, nebo 
máte jiné dotazy, kontaktujte paní Janu Ko-
želskou na MěÚ tel.: 321 785 051, mobil 721 
183 560, email: jana.kozelska@pecky.cz

 Jana Koželská

Smutná je vzpo-
mínka na 8. únor, kdy 
před šesti lety odešel 
od všeho, co měl rád, 
můj manžel, tatínek 
a dědeček pan Pa-
vel Rataj. Kdo jste 
ho znali, vzpomeň-
te s námi. Manželka 
a děti s rodinami

Vzpomínáme

25. 2. si připome-
neme nedožité 80. 
narozeniny pana Ru-
dolfa Kupra z Peček.

Vzpomíná rodina

Místní poplatek za likvidaci komunální-
ho odpadu na rok 2022 se hradí v hotovosti 
v úřední dny (pondělí a středa 7:00-11:00, 
12:00-17:00 hod.) od 17. 1. 2022 do 31. 3. 2022  
na MěÚ v  Pečkách, odboru životního pro-
středí - (přízemí budovy).

ÚHRADU POPLATKU ZA “KOMU-
NÁLNÍ ODPAD” LZE PROVÉST I BAN-
KOVNÍM PŘEVODEM DO 31. 3. 2022.

Pro správnou identifikaci platby je nut-
né použít variabilní symbol, který přiděluje 
správce poplatku (Město Pečky). 

O úhradu poplatku bankovním převo-
dem zašlete na email  odpady@pecky.cz   
jméno, datum narození a bydliště poplatní-
ka. Následně vám budou zaslány platební 
údaje včetně variabilního symbolu, který 
zůstává v platnosti i v dalších letech, pokud 
nepožádáte o změnu ve stávající evidenci 
platby za komunální odpad. V případě po-
třeby známky na popelnici, sdělte požada-
vek v e-mailu a známka Vám bude doruče-
na do schránky. 

Poplatek, osvobození a úlevy stanovuje 
obecně závazná vyhláška  města č.  3/2021. 
Výše poplatku 700,- Kč za osobu byla schvá-
lena usnesením Zastupitelstva číslo UZ-28-
3/21, dne 20. 10. 2021.  Poplatek hradí každá 
fyzická osoba s trvalým pobytem, fyzická 
osoba, které byl podle zákona upravujícího 
pobyt cizinců na území České republiky 
povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt 
na dobu delší než 90 dnů,  fyzická osoba, 
které byla udělena mezinárodní ochrana 
podle zákona upravujícího azyl nebo do-
časná ochrana podle zákona upravujícího 
dočasnou ochranu cizinců. Úleva 50% z po-
platku je automaticky poskytnuta poplatní-
kovi, který v roce 2021 dovršil 75 let nebo 
je starší. 
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Milostivé léto skončilo
Milostivé léto po třech měsících pomo-

ci zadluženým občanům skončilo. Dluhy 
mazalo i v obci Pečky, ve kterých je podle 
Mapy exekucí zadluženo zhruba 11 % lidí. 
Někteří místní byli podpořeni z veřejné 
sbírky „SOS Milostivé léto“ Člověka v tís-
ni, jejíž výtěžek šel na podporu lidí, kterým 
by tato akce mohla pomoci z dluhové pasti, 
avšak neměli šanci původní dluh kvůli jeho 
výši zaplatit.

Pan Martin v minulosti pracoval jako 
živnostník, bohužel se často potýkal s tím, 
že mu nebyly uhrazeny faktury za odve-
denou práci a začaly mu vznikat nedoplat-
ky na zdravotním a sociálním pojištění. 
Dlouho se mu nedařilo sehnat zaměstnání 
a jeho dluhy rostly. Před šesti lety zaměst-
nání konečně našel, jeho exekuce se sráže-
jí z jeho výplaty, ale cesta ven z dluhů by 
byla dlouhá. Pan Martin má školou povinné 
děti a kvůli exekucím mu na rodinu příliš 
peněz nezbývá. Zaplacením jistiny u zdra-
votní pojišťovny ve výši zhruba 20 tisíc se 
pan Martin díky sbírce zbavil penále číta-
jící zhruba 160 000 Kč. Jeho další exekuce 
nejsou příliš vysoké a díky exekučním sráž-
kám se z nich konečně dostane v dohledné 
době.

Kromě dluhu pana Martina se díky Mi-
lostivému létu podařilo u jiných lidí smazat 
další drobnější dluhy. Zpravidla šlo napří- Český statistický úřad organizuje v roce 

2022 v souladu se zákonem č. 89/1995 Sb., 
o státní statistické službě, ve znění pozděj-
ších předpisů, každoroční výběrové šetření 
o životních podmínkách domácností v Čes-
ké republice pod názvem „Životní podmín-
ky 2021„ (EU-SILC). Smyslem tohoto zjiš-
ťování je získávat dlouhodobě srovnatelné 
údaje o sociální a ekonomické situaci oby-
vatel v celkem 34 evropských zemích. Dal-
ším cílem je získat data pro výpočet ukaza-
telů peněžní a materiální chudoby.

Šetření se uskuteční na území celé 
České republiky v 11 473 domácnostech, 
z nichž se 6723 zúčastnilo šetření již v před-
chozích letech. Všechny domácnosti byly 
do šetření zahrnuty na základě náhodného 
výběru provedeného počítačem.

Vlastní šetření proběhne v době od 29. 
ledna do 12. června 2022 prostřednictvím 
speciálně vyškolených tazatelů. Do šetření 
budou zahrnuty všechny osoby, které mají 
ve vybraném bytě obvyklé bydliště. Aktiv-
ní účast občanů na tomto významném sta-
tistickém šetření a jejich ochota spolupra-
covat s ČSÚ je nesmírně důležitá. Umožní 
v zájmu nás všech získat řadu důležitých 
informací o sociální situaci domácností 
v ČR, které nelze zjistit žádným jiným způ-
sobem.

Terénní pracovníci zapojení do šetření 
se budou prokazovat průkazem tazatele 
a zároveň průkazem zaměstnance ČSÚ 
nebo dokladem totožnosti. Ve všech fázích 
zpracování je zaručena anonymita zjiště-
ných údajů a získaná data jsou důsledně 
chráněna. Český statistický úřad plně re-
spektuje evropský právní rámec ochrany 
osobních údajů (GDPR) a jedná v souladu 
s ním. Všichni pracovníci ČSÚ jsou navíc 
podle zákona č. 89/1995 Sb., o státní stati-
stické službě, vázáni mlčenlivostí o veške-
rých šetřených skutečnostech.

Prosím, abyste případné dotazy občanů, 
kteří budou osloveni našimi zaměstnanci, 
zodpověděli ve smyslu tohoto dopisu, nebo 
je odkázali na pracovníka Krajské správy 
ČSÚ pověřeného řízením šetření Životní 
podmínky 2022, kterým je: paní Bc. Zuza-
na Mašková tel. 274 053 195, 731 439 298.

Monika Braunšveigová
ředitelka Krajské správy ČSÚ 

pro Středočeský kraj

Životní 
podmínky 2022 

- výběrové šetření v domácnostech

Kácení dřevin 
kolem rybníku 

Benešák
Do konce měsíce března bude kolem 

rybníku Benešák pokáceno 11 ks jehlična-
tých dřevin. Povolení ke kácení těchto stro-
mů bylo vydáno orgánem ochrany přírody 
na základě závazného stanoviska orgánu 
ochrany přírody MěÚ Kolín a dendrologic-
kého průzkumu dřevin.  Budou odstraně-
ny dřeviny se sníženou vitalitou a špatným 
zdravotním stavem. Jde například o stromy 
proschlé nebo jinak poškozené. Rozhodnu-
tím o povolení ke kácení byla městu Pečky 
uložená i povinnost náhradní výsadby a to 
na pozemcích kolem rybníku Benešák a na 
pozemku mezi tratí a rybníkem Benešák. 
Náhradní výsadba stromů bude provedena 
v jarním období roku 2022. 

Odbor ŽP MěÚ Pečky

klad o dluhy vůči České televizi nebo u Do-
pravních podniků. Jistina se u takových 
pohledávek pohybovala kolem 1500 nebo 
2000 korun, ale v rámci dalšího vymáhání 
se dluh navýšil až o 15 i 20 tisíc. 

Pan Karel se zbavil téměř všech svých 
dluhů. Pan Karel míval dříve problémy 
s alkoholem, během tohoto problematic-
kého období nasbíral několik pokut. Svou 
situaci se ovšem rozhodl řešit a nastoupil 
do léčení. Po propuštění z léčby začal spo-
lupracovat také s dluhovou poradkyní. Pan 
Karel svou závislost řeší i v současné době 
a pravidelně dochází k odborníkovi, našel 
si stálé zaměstnání, bydlení i partnerku, ve 
které má oporu. Obnovil vztahy s rodinou. 
Příběh pana Karla je motivující, Člověk 
v tísni se proto rozhodl start panu Karlovi 
usnadnit a část jeho jistin mu zaplatit z ve-
řejné sbírky. Pan Karel měl podmínku, že 
musí ušetřit 10 000 Kč a na úhradě se čás-
tečně podílet, pan Karel i toto splnil. Ze 
sbírky tak bylo panu Karlovi uhrazeno 40 
000 Kč na jistinách. Celkem bylo nakonec 
odmazáno přes 200 000 Kč na příslušenství 
a panu Karlovi zbylo jen několik dluhů, 
u kterých nešlo Milostivé léto uplatnit. Jed-
ná se ovšem o minimální částky, které se 
vyřeší v dalších měsících prostřednictvím 
srážek ze mzdy.

Člověk v tísni
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Další akce 
- upcyklace 
v Pramínku

V pátek 28. 1. se uskutečnil další projek-
tový den v centru Pramínek. Tentokrát byl 
zaměřen na nový trend – upcyklaci, což ve 
skutečnosti znamená dávat starým věcem 
nový smysl. A tentokrát to bylo tvoření 
krásných sukní ze starých svetrů, mikin 
nebo i triček, které si účastnice přinesly 
s sebou. Vše ostatní bylo zajištěno díky od-
bornici, švadleně, paní Karolině Pekové, 
která se tímto zabývá profesionálně a šije 
moc krásné oblečení, a samozřejmě centru, 
které tento materiál zakoupilo pro účastni-
ce. Že paní Peková šije krásné věci, jsme se 
přesvědčily osobně, protože nám přivezla 
i pár kousků na prodej. Nejprve všem uká-
zala jak začít, poměřit, nastříhat, vytvaro-
vat, nažehlit, našít….a pak se celou dobu 
velice trpělivě věnovala všem individuál-
ním problémům a dotazům. Nezkušené na-
učila šít nejen na obyčejném stroji, ale i na 
overlocku. Vznikla velice tvůrčí atmosféra 
plná odstřižků, nití, látek, knoflíků a vzá-
jemného povzbuzovaní. Z původních 4 ho-
din se vyklubal mnohem delší čas, který 
si ale všichni velice užili. Už se těšíme na 
další tvoření.

V centru Pramínek můžete navštěvovat 
i kroužek šití, který je určen pro děti, dospí-
vající i dospělé, kteří se teprve učí šít nebo 
se chtějí zdokonalit či potřebují jen poradit 
se střihem. Termíny jsou: 4. a 18. 2. vždy od 
17-19 hod.

Michaela Brčáková

Středa 16:00 16:50 Hravé muzicírování děti  2,5 - 7let Míša Brčáková

Čtvrtek 9:30 11:00
Hrátky s batolátky
V únoru je nutné se 
nahlásit přes sms

děti s rodiči 
0 - 4 roky

Míša Brčáková 
+ Jana Vargová

Čtvrtek 16:30 18:00 Hrátky s předškolátky
(od března) děti od 4 let Martina Kolářová 

+ Radka Stoklasová

Úterý 16:00 16:50 Ukulele pro radost 
- skupinová hra děti od 7 let Míša Brčáková

Úterý 17:00 18:30 Zálesák - dobrodruž-
ství v přírodě děti od 7 let Míša Brčáková 

+ Dana Kosová

Pátek 17:00 19:00 Švadlenka - kroužek 
šití - jednou za 14 dní děti od 10 let Jarča Vrzalová

Úterý 16:00 16:50 Ukulele pro radost 
- skupinová hra

teens + dos- 
pělí Míša Brčáková

Úterý 17:00 18:30 Zálesák děti 10 – 14 let Míša Brčáková + 
Dana Kosová

Pátek 17:00 19:00 Švadlenka – kroužek 
šití - jednou za 14 dní

teens + dos- 
pělí Jarča Vrzalová

Hrátky s batolátky (do března je třeba 
se hlásit sms nebo emailem): pohybové, 
hudební a výtvarné činnosti, první socia-
lizace, společné trávení dopoledne, herna 
otevřena již od 9 do 12 h. 

Hravé muzicírování: mix pohybových, 
rytmických, pěveckých her a činností, hra-
ní na jednoduché nástroje již bez rodičů.

Hrátky s předškolátky: mix grafomoto-
rických, logopedických a rytmických her 
a cvičení dovedností potřebných k zápisu 
do školy (až od března!!!!!).

Ukulele pro radost: společné hraní nás 
baví, nemusíme umět všechno, společně 

jsme kapela. Vlastní nástroj není podmín-
kou. Základy hry, akordy, vybrnkávání, ta-
bulatura, vše se naučíme.

Zálesák: hrou získáváme nové znalosti 
a dovednosti o přírodě a o světě, ve kterém 
se neztratíme. Hrajeme různé netradiční 
sportovní hry a hry jen tak pro radost.

Švadlenka: zkušená švadlenka vás nau-
čí základům práce na šicím stroji, poradí se 
složitějšími střihy a projekty. Termíny na 
únor: 4. a 18. 2.

Sledujte projektové dny na webu a face-
booku.

Michaela Brčáková

Menší děti

Větší děti

Ještě větší a dospělí

Rozvrh pravidelných aktivit v centru 
Pramínek únor – červen 2022

www.mcpraminek.cz            www.facebook.com/mcpraminek

Výletníci

Po vánočním lenošení jsme začali po-
zvolna. Novoroční špacír okolo města  jsme 
zahájili již tradičním přípitkem na zdraví 
u podchodu, který spojuje jih a sever města 
a následně se skupinka vydala do V. Chva-
lovic, kde jsme si prohlédli první figurky 
k budovanému soukromému betlému. Lída 
pro nás připravila také malé občerstvení se 
svařákem. Za to jí moc děkujeme. Pak jsme 
dokončili plánovanou trasu zpět do Peček. 
Bylo to dobrých 5 km.

Další vycházka byla do cukrárny v Pňo-
vě na výbornou kávu a ani další vycházka 
Chroustov - Pečky nebyla bez občerstvení. 

Délka našich vycházek je okolo 6 km, které 
v pohodě každý (třeba pomalu) ujde.

V pondělí se scházíme na chatičce, kde 
většinou hrajeme karty nebo šipky. V lednu 
byl zahájen Žolíkový turnaj, který bude po-
kračovat až do konce února. Zapojit se do 
turnaje je možné kdykoli, ale občas se kvůli 
vážné covidové situaci nescházíme.

Věra Šuková

Únorové akce 
v centru 

Pramínek
Srdečně zveme děti i jejich rodiče na 

Masopustní stezku, 
která se bude konat 

19. 2. u centra Pramínek 
a 

Maškarní rej pro nejmenší, 
který proběhne 

24. 2. dopoledne 
při Hrátkách s batolátky. 

Více informací bude na letácích, 
webu a fb MC Pramínek.
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Přípravy na 42 ročník Pečecké desítky  
„Memoriál Jardy Kvačka“ vrcholí

Dovolujeme si vás pozvat na 42. ročník 
běžeckého závodu PEČECKÁ DESÍTKA 
- Memoriál Jardy Kvačka. Závody se usku-
teční v sobotu 12. 3. 2022 a pořádá je sku-
pina pečeckých běžců za spoluúčasti MěÚ 
Pečky. Běhy mládežnických kategorií se 
uskuteční v městském parku od 8:30. Re-
gistrace na běhy mládeže pobíhají až v den 
závodu ve sportovní hale, nejpozději 30 
minut před startem své kategorie. K závo-
du na 10 km je nutné se přihlásit předem. 
Každý účastník odpovídá za to, že k závo-
du nastoupí náležitě sportovně připraven 
a v dobrém zdravotním stavu. Běžci, kteří 
mají bydliště v Pečkách a nejbližším okolí, 
nebo jsou registrování v některém z pe-
čeckých oddílů, se pokusí vybojovat titul 

nejrychlejší „Pečák“. V rámci desítky opět 
proběhne  soutěž čtyřčlenných týmů, kte-
ré vytvoří tři muži a jedna žena. Výsledné 
časy všech čtyř se sčítají a zvítězí tým s nej-
nižším součtem časů. Na konci ledna čítá 
startovní listina  více než 250 běžců. Mimo 
našich závodníků jsou zatím přihlášení 
běžci ze Slovenska a Velké Británie. Tra-
ťový rekord desítky drží Tanzánec Ngim-
ba časem 29:00 z roku 2009, mezi ženami 
Eva Vrabcová Nývltová 33:51. Účastnický 
rekord je z roku 2015, kdy proběhlo  cílem 
okolo 1100 běžců. Start hlavního závodu 
je tradičně v pravé poledne tedy ve 12:00 
hodin od hasičské zbrojnice. Trasa závodu 
vede po silnici přes Ratenice do Cerhenic, 
kde je u železničního zkušebního okruhu 
otočka a běží se po stejné trase zpět do Pe-
ček. Pořadatelé se těší na všechny přihlá-
šené běžce, kterých vzhledem k epidemio-
logické situaci bude patrně výrazně méně 
než je účastnický rekord. Lze však očeká-
vat, že se na startu zcela jistě objeví naše 
běžecká špička. Rovněž věří, že stejně jako 
v loňském roce povzbudí na trati závodní-
ky hojný počet diváků. Více podrobností 
o programu memoriálu naleznete na strán-
kách Pečecké desítky www.pecky10km.cz. 
Registraci na závod a seznam přihlášených 
naleznete na www.sportt.cz.   Pevně věří-
me, že vše proběhne v pořádku a žádné epi-
demiologické podmínky nám závod nepře-
kazí. Pokud by došlo k zpřísnění epidemio-
logických podmínek a závody se nemohly 
uskutečnit, konal by se běh v náhradním 
termínu 28. 10. 2022. 

Alena Katrnošková

Vážení tvůrci, připomínám 
právě probíhající 

výtvarnou soutěž 
pro děti i dospělé 

o nejpovedenější vtip. 
Soutěž končí 28. 2. 2022 a na 

apríla 1. 4. 2022 budou slavnostně 
vyhlášeni a odměněni výherci.
Veškeré informace a pravidla 
soutěže naleznete na https:

//www.pecky.cz/cs/informace/
rok-humoru/.

Děkuji a přeji vám rozesmátou tvář 
i mysl, vaše Alena Švejnohová.
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Klepec, lokalita, kterou každý vidí jinak
V uplynulém roce jsem dával tipy na 

procházky po městě a vycházky do blízké-
ho okolí. V letošním roce si dovolím dát pár 
tipů na výlety v trochu širším okolí Peček. 
Ponechávám jen na vás, zda se na tato mís-
ta vydáte na kole, nebo se nablížíte vlakem 
či autem, a obejdete je pěšky.

Můj první tip je na místo, které lidi od-
jakživa přitahovalo. Jedná se o lokalitu 
Klepec u Limuz. Václav Ziegler píše, že zde 
naleznete zbytky žul, které, jako pevná já-
dra horniny, vyvětraly z objetí měkčích čás-
tí horniny. To co bylo kdysi okolo, odnesla 
voda a vítr. Slovy geologa popisuje kamen-
né útvary, které zde naleznete v borových 
hájích. Útvary, kterým lidé dali pojmenová-
ní Pastýř či Slouha, Stoh slámy, Šplíchalův 
kočár… Ke každému jménu se váže pověst.

Klepec lákal lidi odpradávna. Největ-
ší popularity dosáhl v polovině 19. století, 
kdy se na něm konaly tábory lidu s účastí 
několika tisíc účastníků, kde se projedná-
valy požadavky na ukončení roboty a zrov-
noprávnění Čechů v mocnářství. Organizá-
toři tábora Josef Klindera a mlynář Soulek 
byli následně zvoleni poslanci za Českob-
rodsko do zemského sněmu.

Popularita tohoto místa neupadla ale ani 
ve století dvacátém. Do jezírek vzniklých 
při těžbě kamene se prý chodili českobrod-
ští občané koupat ještě za první republiky 
a lokalita to byla velmi populární. Za druhé 
světové války se zde hrávalo divadlo a ko-
naly se zde srazy mnoha oddílu Sokola. Po 
válce si toto místo zase oblíbili trempové, 
které v 70. letech vystřídali členové Turi-

stického odboru na jejichž akce dorazilo 
i 800 účastníků.

A co vás na Klepci čeká? Krásné slunné 
borové lesy, v nich ohromné balvany růz-
ných tvarů, které rozjitří vaši fantazii. Bu-
dete-li mít štěstí, narazíte na muflony, kteří 
v okolí žijí. Lokalita je oblíbená i obojživel-
níky. Vidět zde čolka, ropuchu nebo sko-
kana hnědého není tak neobvyklé. I jejich 
predátora – užovku obojkovou. Z květeny 
bych rád upozornil na hmyzožravou bub-
linatku jižní. Ač wikipedie tvrdí, že u nás 
skoro nekvete, na Klepci jsem ji viděl kvést 
několikrát.

A pokud byste sem vyrazili na přelomu 
března a dubna na východ slunce, naskytne 
se vám zajímavý pohled na to, jak vycháze-
jící slunce vystupuje nad obzor přímo mezi 
vysílači v Liblicích.

Výlet na Klepec se dá spojit s obhlídkou 
kostela sv. Martina v Rostoklatech. V této 
obci jsou navíc dva velmi zajímavé kamen-
né kříže. Zvláště ten u odbočky na Novou 
Ves je znamenitá kamenická práce.

Další možností je udělat si okruh na zele-
nou turistickou značku, která vede Hrade-
šínským lesem podél Hradešínky. Z Klepce 
sem vede krásná alej lemující cyklostezku 
a rybník Kbelka překvapí úpravou okolí.

A další možností je zakončit výlet pro-
cházkou do Úval. Červená turistická znač-
ka nabídne krásné výhledy do krajiny, so-
chu sv. Donáta s památnými stromy. V Úva-
lech se pak poučíte o tvrzi Hostyni, čarovné 
knize, nebo tajné chodbě. A jako třešnička 
na dortu přijde pohled na viadukt Devět 
kanálů od J. Pernera. Jen pozor, on je au-
torem žulového viaduktu. Železobetonová 
přístavba přiléhající k viaduktu přibyla až 
v letech 1953-54 při rozšíření trati o další 
kolej.

Doporučená pěší trasa: 
https://mapy.cz/s/comafucera

Tomáš Vodička

Co je u nás jinak než v Anglii - 2.
Minulé povídání podle knížky Aleny Da-

mijo „Angličan v Česku“ začínalo jídlem, 
dnes budou prvním tématem děti.

Anglické robátko se narodí a dostává 
jméno. Jakékoliv podle fantazie rodičů, vy-
lučují se jen vulgarismy. Umíte si předsta-
vit, že by po českých luzích a hájích běhali 
Princ, Léto, Zelená, Antarktida? V Anglii 
se k svátku nedávají dárky, jen k narozeni-
nám a Vánocům. My vlastní jména mazlivě 
zdrobňujeme, Angličanům stačí přidat – s: 
Debora Debs, Barbara Barbs. Taková naše 
Barbora může být Barborkou, Baruškou, 
Barunkou, Barčou, Bárou …

A jdeme do školy. U nás děti mají štěstí, 
do 1. třídy jdou v šesti letech, malý Angli-
čan už od čtyř let vězí v uniformě své školy. 
Vyučovací hodina tady trvá šedesát minut, 
našemu žáčkovi, jak známo, minut pětačty-
řicet.

Kdo z nás by si nepamatoval ty báječné 
chvíle v tanečních, plných krásných očeká-
vání. V Anglii je něco takového nevídané 
a doslova k ničemu.

Pohádky, Večerníčky – na nich je Čech 
závislý jako na pivu a buchtách. Večerníčky 
dělat umíme, dostaly se do světa, krteček 
do vesmíru a promítán byl i v Anglii.

Co patří ke genetické výbavě české-
ho národa? Zahrádkaření a zavařování. 
I v Londýně je zahrádkářská kolonie, menší 
než u našeho pětitisícového městečka.

Je potřeba Angličanovi připomenout, že 

auto Škoda, kterým jezdí i někteří anglič-
tí policisté, se vyrábí u nás, a nevyslovuje 
se Skoda, ale se Š. Právě tak hit 2. světové 
války Roll out Barrel Polka napsal Čech Ja-
romír Vejvoda. A jako Škoda lásky existuje 
minimálně ve dvanácti jazycích světa.

Návštěvník z Velké Británie si možná 
všimne, že každé větší české město má pa-
nelákové sídliště, což ovšem není chudin-
ské sociální bydlení jako v Anglii. A mů-
žeme se pochlubit spoustou pohádkově 
krásných hradů a zámků, lázní s vynikají-

cími oplatkami, bez nichž by Česko neměl 
opustit.

Na závěr dejme slovo paní Damijo: „Dali 
jsme světu nejlepší pivo, kontaktní čočky, 
patentky, nanovlákna, obloukovou lam-
pu a lodní šroub - my, suchozemci. Naučili 
jsme ostatní národy rozeznávat čtyři krevní 
skupiny, montovat na střechu bleskosvod 
a oslazovat si život kostkami cukru. A pak 
je tu Semtex, který může ničit a zabíjet, ale 
taky pomáhá.“ Ptám se: Proč tak malé ná-
rodní sebevědomí?

Z. Ferešová

Čtenářská výzva 2022
Chcete objevit zábavnou formou zají-

mavé knihy? Chcete čelit výzvě? Přečtěte 
v průběhu roku dvacet knih podle dvaceti 
předem daných témat. 

Jak začít s Čtenářskou výzvou?
Na internetu zadejte adresu www.da-

tabazeknih.cz a na těchto stránkách se do-
zvíte vše potřebné, včetně založení svého 
účastnického profilu a seznamu jednotli-
vých témat.

V loňském roce se Čtenářské výzvy zú-
častnilo 31 107 účastníků, kteří přečetli 771 
148 knih.

Pokud si nebudete vědět rady, obraťte se 
na Městskou knihovnu a její knihovnice.

Vaše knihovna
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Film Přes hranici + beseda k filmu
Ve čtvrtek 27. ledna jsme měli u nás ve 

škole možnost shlédnout online projekci 
animovaného filmu Přes hranici a násled-
ně diskusi s tvůrci filmu. Tématem byli 
uprchlíci, konkrétně děti utíkající ze své 
země před vojáky a válkou. Místa i osoby 
byly smyšlené, přesto vycházely ze vzpo-
mínek babičky režisérky filmu.  Žáci se do-
zvěděli, kdo to vlastně uprchlíci jsou, jaké 
důvody je mohou vést k emigraci ze země. 

Havran - projektový den ve IV. C
Kdy jindy se podrobněji podívat na život 

havranů než v zimě. My jsme si projektový 
den o havranech naplánovali na poslední 
lednovou středu. Na začátku dne, při rozdá-
vání úkolů, to vypadalo na velmi snadnou 
záležitost. Vždyť přece všichni chodíme 
kolem polí, na kterých volně postávají ha-
vrani a každý z nás někdy viděl strom obsy-
paný havrany. Nakonec se však ukázalo, že 
život havranů skrývá mnoho zajímavostí.

Věděli jste například, že:
• Havrani přespávají hromadně na stro-

mech na místech, ktrým se říká kolonie. 
Velmi brzy ráno se pak rozlétají po okolí 
za potravou. Někdy až 60 km daleko!

• Havrani patří mezi ptáky. Na světě je asi 
9 000 druhů ptáků.

• Průměrná délka havraního života je 15 
let.

• Samice snáší obvykle 3 - 5 vajíček, ze kte-
rých se po 18 dnech vylíhnou mláďata.

• Vrána rozhodně není samice od havrana. 
Jsou skoro stejně velcí a rozeznat je mů-
žeme například podle peří. Peří havranů 
se mnohem více leskne.

• Na území České republiky můžeme nej-
větší havraní kolonie najít v okolí Pardu-
bic, u soutoku Labe a Vltavy a na dolním 
toku řeky Ohře.
Projektové vyučování je mezi dětmi 

velmi oblíbené. Je úžasné sledovat, jak se 

Na lyžák jsme se těšili a odjeli
S velkou nejistotou ale ještě větším očekáváním jsme my všichni, děti 

i učitelé – instruktoři, čekali, jestli opravdu odjedeme na lyžařský výcvik. 
A stalo se. PCR testy byly negativní ale nálada pozitivní a výbava nachys-
taná. Letošní sedmé ročníky odjely v lednu po sobě na dva lyžařské kurzy. 
Rokytnice nad Jizerou nás přivítala s otevřenou náručí. Ubytovaní jsme byli 
už tradičně v Juniorhotelu Roxana. Děti si vyzkoušely lyžování za různých 
podmínek, kdy nám tu sněžilo nebo naopak svítilo slunce, sjezdovka byla 
zapadaná čerstvým sněhem, jindy zas perfektně upravená rolbou. Na jídlo 
si nikdo nestěžoval, ba naopak jsme možná i lehce přibrali. Domů jsme se 
vraceli se zážitky, zdraví a živí. Tak zas za rok. Ahoj Krkonoše!

Martin Kalvoda

mění spolupráce ve skupinách. U malých 
dětí (1.třída) většinou převládá individuální 
práce jednotlivých členů skupiny, zatímco 
starší děti (4. třída) jsou schopny kreativně 
a zároveň koordinovaně spolupracovat.

Všem skupinám se práce moc povedla.
Blanka Kozáková

Ukončení 
1. pololetí v 1.B
Čas letí, nejde zastavit. Nedávno naši 

malí prvňáčci nastupovali do školy. Učili se 
připravovat věci na lavici a naopak je uklí-
zet do aktovky, seznamovali se se spolužá-
ky i se školním řádem. 

V těchto činnostech, a nejen v těchto, se 
hodně zdokonalili, i když hodně práce je 
ještě čeká. 

Děti začínají číst, umí napsat jednodu-
chá slova a téměř bez problémů počítají do 
9. Našly si ve třídě své kamarády. O pře-
stávkách si spolu hrají, povídají a sdělují 
zážitky. Dnes, po půl roce jejich snažení, 
konečně dostaly své první vysvědčení. Byly 
nadšené a s napětím očekávaly, co takové 
vysvědčení vlastně je. Udělali jsme si ve 
třídě slavnostní atmosféru, pustili fanfáru 
a každý za hlasitého potlesku dostal ohod-
nocení své práce.

Byly nadšené a s velkou hrdostí je nesou 
domů ukázat rodičům.  Je krásné sledovat 
jejich upřímnou radost. 

Tak vám všem přeji: Jen tak dál!!
Iva Hujerová

Po shlédnutí projekce a diskuse, žáci vy-
pracovali pracovní listy s otázkami. Zpra-
covali dále koláž, na kterou také nakreslili 
obrázek s nejsilnějšími momenty z filmu. 
Toto aktuální téma o uprchlících putujících 
za svobodou na žáky silně emotivně doleh-
lo. Zamýšleli se a uvědomili si, jak se máme 
dobře v naší zemi.

Petra Lambertová
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Ve své podstatě 
jsem optimista
Ve své podstatě jsem optimista. Jenom 

to kolem nějak moc optimisticky nevypadá. 
Už dva roky se ve škole plácáme v co-

vidových kotrmelcích. Nestíháme učit, 
protože škola se střídavě zavírá a otevírá. 
Žáci, třídy a učitelé odcházejí do karantén 
a podobných institucí. Učivo se musí vybrat 
jenom to nejdůležitější, protože všechno se 
nestihne. Ruší se výlety, exkurze a vůbec 
většina akcí, které jsou pro školu důležité 
a podstatné. Testujeme žáky, i když se to 
některým rodičům nelíbí. Trasujeme kon-
takty, i když nejsme hygienici. Odpovídá-
me denně na desítky dotazů, na které se 
jenom těžko hledají odpovědi. Vyplňujeme 
hlášení a různé tabulky pro různé institu-
ce místo toho, abychom dělali svoji práci. 
Tu pak doháníme po večerech a sobotách 
a nedělích. Jedeme na doraz a nezbýva-
jí nám síly na to, abychom si třeba jenom 
tak normálně sedli a popovídali si. Máme 
toho všeho už nějak dost, a přesto si spous-
ta lidí myslí, jak si vlastně žijeme v pohodě 
a vymýšlíme si nesmysly. A dávají nám to 
najevo v korespondenci, kde na konci chybí 
podpis autora…

Ale jak už jsem říkal v úvodu. Ve své 
podstatě jsem optimista. Věřím. Věřím 
tomu, že každá „blbá doba“ jednou pomine. 
Věřím v lidi kolem sebe. V naše žáky, kteří 
nejsou tak špatní, jak si někteří myslí. Je-
nom potřebují pomoc a bezpečné prostředí. 
Věřím v učitele, vychovatelky, asistentky, 
provozní zaměstnance. I když jsou z toho 
všeho neskutečně unavení, jedou dál. Ne 
kvůli teplému místečku ve škole, ale proto, 
že ví, proč tuhle práci dělají a pro koho. Vě-
řím i v lidi kolem školy. I když jsou sami 
naštvaní a někdy to dávají najevo, přesto ví, 
že škola je pro jejich děti důležitá a když si 
to všechno vysvětlíme, najdeme společnou 
řeč. A najdeme i společnou cestu, protože 
nám jde o to samé. Jde nám o to, abychom 
vychovali z našich dětí „mladé dámy a gent-
lemany“, kteří se v životě neztratí. Každý 
po svém způsobu, ale všichni vyzbrojeni 
základy, které jim dala škola. Našim žákům 
naše škola.

A pro to všechno stojí zítra opět vstát 
a opět vyrazit do boje se všemi hlavami 
hydry, která se nás snaží udolat. Ale my se 
nedáme. Uděláme to, co je v našich silách, 
abychom mohli za pár týdnů, měsíců či let 
vzpomínat na tu dobu, která sice nebyla nic 
moc, ale zvládli jsme to. Protože ve své pod-
statě…

Luboš Zajíc

Přípravná třída 
Základní školy v Pečkách

Nedávno jsme zahajovali nový školní 
rok 2021/2022. V přípravné třídě jsme při-
vítali nové žáky a těšili se na společnou 
práci. V této chvíli máme za sebou první 
pololetí a můžeme se ohlédnout za vším, co 
jsme prožili, poznali, vyzkoušeli – a nebylo 
toho málo. Cestovali jsme do okolních měst 
a prošli muzeum v Kutné Hoře, vyzkoušeli 
jsme si jízdu na dopravním hřišti v Kolíně, 
poznávali jsme okolí našeho města. Ve ško-
le jsme se zaměřili na to, abychom dokázali 

přemýšlet, učili se samostatnosti, rozvíjeli 
schopnost zrakového a sluchového vnímá-
ní – poznávat barvy, tvary, umět skládat, 
vyprávět, zkusit se podepsat. Máme rádi 
pohádky a příběhy, zajímají nás informa-
ce o přírodě.  Také  pomáháme cizojazyč-
ně mluvícím kamarádům s tím, aby se jim 
u nás líbilo. Ne všechno se nám daří, ale 
snažíme se dále ve všem zlepšovat.  

Dagmar Ječmenová

Lednová prevence v ZŠ Pečky, p.o
Preventivní program 
- Semiramis (25. 1.)
Název bloku: Vztahy v kolektivu
Program probíhal během dvou vyučo-

vacích hodin pro žáky 4. - 9. ročníku. Byl 
zaměřen na vztahy v kolektivu, asertivní 
chování a umění říkat NE.

Děti celou dobu pracovaly v kruhu, poví-
daly si o různých situacích, kdy musely ně-
komu říci ne a jak se přitom odmítání cítily. 
Potom zkoušely scénky, kde měly konkrét-
ní situace, jak někoho odmítnout a techni-
ky odmítnutí.

děti měly přitom hádat, co jednotlivá slova 
znamenají a společně si potom vysvětlily, 
o co reálně jde. Druhá lektorka byla přítom-
ná na místě a zajišťovala organizaci celého 
průběhu besedy. 

Děti také shlédly video, kde si dítě ku-
puje tablet na ulici od pochybného prodejce 
a potom si následně objasnily, jak se mají 
zachovat, pokud by zjistily, že uzavřely ne-
výhodný obchod a zbytečně by zaplatily 
spoustu peněz navíc. Druhý den potom na 
toto téma zpracovávaly referát.

Kombinovaná forma byla pro děti nároč-
nější na udržení pozornosti, ale téma bylo 
zajímavé a pro děti velmi přínosné.

Martina Kristlová

Po krátké přestávce děti hrály dotyko-
vou hru autobus, kdy si navzájem posílaly 
hmatový vzkaz, který si předávaly malová-
ním obrázku na záda.

Dětem se interaktivní beseda líbila a tě-
šíme se na další setkání.

Beseda – Člověk v tísni (26. 1.)
Název preventivní besedy: 
Jak se dostat z dluhové pasti
Beseda byla vedená kombinovaně onli-

ne a prezenčně. Lektorka vedla formou on-
line prezentaci s pojmy jako: dluh, smlouva, 
věřitel, dlužník, spotřebitel, podnikatel aj., 
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Pandemie Covid-19 nám prodloužila zakončení mikro-
projektu o klimatických změnách pod záštitou Školy pro 
udržitelný život. Tento projekt začala loňská 9. A a tento 
měsíc ho dotáhla do zdárného konce skupina žáků příro-
dovědného semináře sedmých ročníků. Žáci pomocí prů-
zkumu zjistili, že žáci naší školy jezdí do školy na kole tak 
hojně, že by se nám hodil další stojan na kola, tak jsme ho 
pořídili. Seminárníci fotku doplnili vtipnými a výstižnými 
komentáři, přeci jízdou na kole pomůžeme ovzduší. Jsem 
ráda, že sedmáci převzali otěže projektu s nasazením 
a energií a skvěle reprezentovali naši školu.

Kateřina Čiháková

Dokončení 
miniprojektu 

Klimatické změny
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Budiž únor!
Po celé moje dětství a pak ještě dlouho 

až do dospělosti byl únor Vítězný. Prožíval 
jsem tu dobu nevítězně, na rovinu řečeno 
od porážky k porážce, jak upíří bál vnímal 
jsem oslavy milicionářských uniforem, al-
kohol tekl jako ta doba, jediným proudem, 
linky kšiltů z čepic a hlavní bez nábojů, mí-
řily od orloje až na kraj světa, zdálo se, že to 
nemá mít konce. Únor jsme jako kluci nazý-
vali indiánsky měsícem hladu, byl pak ješ-
tě dlouho v mých očích měsícem obtížným 
a těžkým. Naštěstí krátkým, těch osmadva-
cet dní mezi zimou a jarem se musí vydr-
žet, nic naplat, pokaždé se hraje o všechno. 
Kolik však lidí v tomto měsíci odejde! Je to 
kampaň úmrtních oznámení, největší skli-
zeň plaček, bouří se ve mně stále něco, co 
únor nenávidí dodnes. Ale i mír sněhového 
pole se mi s únorem vybaví. Nebývá tolik 
ticha v krajině jako v této době, když celá 
slehne pod sněhem. Slunce už přitom umí 
podpálit, však s ním také zatopí pod hrdly 
ptáci, probuzeni hromničním jasem. Musí 
vrznout, i kdyby měli zmrznout. Chtělo by 
se už zase slavit, chtělo, když podzim života 
se přiblížil a jeden si častěji uvědomí pr-
chavost života, že ubývá ho v desítkách ti-
síc vteřin, které se mu zhmotnily na chvíli. 
Oslavit ten letapád by chtěl, vyhlásit všech-
na nej…, otisknout svůj portrét v tratolišti 
bytí, alespoň na chvíli si užít svých každo-
denních vítězství, mít zase jednou Vítězný 
únor! Leč vyhlásili únor Suchý. Slavit si 
můžeš, ale nenapiješ se. Nová doba, nová 
móda, i tentokrát zvítězí jenom ten, kdo 
něco vydrží. Už aby byl březen, už aby bylo 
jaro! Aquarius

Zveme vás

 27. 2.  8-12.00  Městské masopustní trhy Husovo náměstí v Pečkách 
 1. - 29. 3.  Výstava fotografií a perokreseb rodiny 
   Cukrových (knihovna)
 3. 3. 19:00 Promítání filmů s debatou (kulturní středisko)
 6. 3.  15.00  Na kouzelném paloučku KD Pečky
 19. 3. 9-12:00  Garážový výprodej v Havránkově mlýně (Naše Pečky)
 26. 3. 8-12:00 Farmářské trhy u KS (Naše Pečky)

 

V letošním roce koledování Tříkrálové sbírky České charity ve farnosti 
Pečky bylo vybráno celkem 78 906 Kč.  
Pečky 31 061Kč 
Cerhenice 34 154Kč 
Dobřichov 11 920Kč 
Ratenice 1 770Kč.  
Online sbírka zatím vynesla 10 300Kč 

 
Velké poděkování všem, kteří přispěli. Podaří-li se záměr, bude z výtěžku 
opraveno několik oken na komunitním centru v Dobřichově. 
Chci poděkovat všem koledníkům, velkým i malým, za jejich čas, velké 
nasazení a neuvěřitelnou vytrvalost při koledování. A jejich jménem děkuji 
těm, kteří na ně mysleli sladkou odměnou.  

Koordinátorka Michaela Brčáková 
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PRODeJ SLePIČeK
Červený Hrádek prodává slepičky typu Tetra hnědá, 

Dominant všechny barvy, slepičky Green Shell - typu Arakauna 
a Dark Shell - typu Maraska.

Stáří 16 - 20 týdnů. Cena 199 - 245 Kč/ ks.  

Prodej: 11. března 2022 
Pečky - parkoviště u ZZN - 14:55 h                                                                                                         

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

www.drubezcervenyhradek.cz
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K Christus † M mansionem  † B benedicat † 2022                                                   Chtěly bychom touto cestou podě-
kovat záchrannému hasičskému sboru 
v Pečkách za zásah v Hellichově ulici 
ve vytopeném rodinném domě dne 26. 
1. To, že zasahovali profesionálně je 
pro ně nejspíš samozřejmostí, co však 
samozřejmostí nebývá, byla jejich lid-
ská stránka. Poradili, předali potřebné 
kontakty a hlavně po celou dobu uklid-
ňovali a byli velmi milí. Setkání s nimi 
velmi oceňujeme, ale příště raději za ji-
ných okolností…:-))

Velice děkujeme! 
Věra Müllerová a Marcela Veselá

Poděkování hasičům
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