
3 březen

2022

Vážení spoluobčané,
stalo se něco, co jsme asi nikdo nečekali 

a v tuto chvíli nikdo z nás neví, jak se si-
tuace na Ukrajině a v celé Evropě vyvine. 
V Pečkách i Velkých Chvalovicích se zved-
la velká vlna solidarity a pomáhají i dobro-
volníci z okolních obcí. Z darů se podařilo 
vybavit ubytovnu v Úvalech, připravuje se 
ubytování na faře v Dobřichově a zařídili 
jsme i několik bytů v Donoru. Velká část 
sbírky byla odvezena dle pokynů koordiná-
torů také na polsko-ukrajinskou hranici. To 
všechno během několik málo prvních dní 
této války, kterou bezohledně rozpoutala 
na Ukrajině ruská agrese.

Chtěla bych vás všechny ujistit, že si po-
moci všech moc vážíme, děkujeme za dary 
i nabídky ubytování. Nejvíc si vaší pomo-
ci váží právě naši ukrajinští spoluobčané, 
kteří za sebou museli zanechat všechno, co 
měli a často také to nejdražší, mužské členy 
své rodiny, kteří na Ukrajině bojují.

My se tady ve městě pokusíme postarat 
o ty, kteří sem na dočasnou dobu přijdou. 
Umístit děti ve školách a zajistit základní 
potřeby. Pokud se chcete pomoci zúčast-
nit, nabídnou ubytování, materiální pomoc 
nebo přispět na transparentní účet, předem 
děkujeme. Můžete se přidat do facebooko-
vé skupiny Pečky pro Ukrajinu, napsat na 
email kancelarstarostky@pecky.cz nebo 
zavolat přímo na 606 609 572, transparent-
ní účet města pro pomoc lidem v Pečkách 
a okolí je 2202055877 / 2010.

Jsme si vědomi, jak složité situace řada 
občanů města řešila a řeší. Ceny energií, 
ztráta práce nebo úspor během covidu, 
a teď přichází další rána, která zcela jistě 
ovlivní život nás všech. Chci vás jménem 
svým i kolegů na radnici ujistit, že i nadále 
nabízíme pomocnou ruku a tam, kde to je 
v našich silách a možnostech, pomůžeme.

Alena Švejnohová, starostka města

Srdečně zveme všechny občany na 

Městskou 
zahradní slavnost, 

která se koná 
v pátek 1. 4. 2022 

od 18:00 h na dvoře ZŠ Pečky. 
Můžete se těšit na vyhlášení 

výtvarné soutěže o nejlepší vtip, 
programová překvapení, 
hudbu k tanci i poslechu 

a ve 21:50 h bude akce ukončena 
„Novoročním“ ohňostrojem 

v proluce u lékárny. 
Vstupné zdarma.
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Město Pečky 
Masarykovo náměstí 78, 289 11 Pečky 

Tel. 321 785 051, e-mail: mu.pecky@pecky.cz 
 

 
 

Číslo účtu: 1621191/0100 IČ: 00239607  DIČ: CZ00239607 Datová schránka: 8zwbr8t 
 

 

Žádost o dotaci v rámci Programu Dešťovka města Pečky  

(dle Zákona č. 250/2000 Sb. v platném znění) 
 

Žadatel – fyzická osoba: 

Jméno, příjmení                     ……………………………….………………………… 

Adresa trvalého pobytu           …. ..………………………….………………………… 

Datum narození                       ……………………………….………………………… 

Kontaktní osoba, telefon, e-mail ……………………………….…………………. 

 

Nemovitost, kde bude realizován projekt:……………………...…………………… 

Popis projektu: …..……………………………..……………………………………. 

 

 

Požadovaná výše  dotace: ……………………………………………………………… 

Termín zahájení realizace:……………………………………………………………… 

Termín ukončení realizace:…………………………………………………………….. 

 

Příloha:  fotodokumentaci současného stavu 

 

Datum:                                                                                                Podpis: 

 

 

Vyplnění všech položek žádosti je důležitým kritériem pro kladné posouzení. 

Žádost o dotaci doručte: 
 písemně na adresu Město Pečky, Masarykovo náměstí 78, 289 11 Pečky 
 datovou schránkou: 8zwbr8t 

Město Pečky vyhlašuje v souladu se Zákonem č. 250/2000 Sb. v platném znění

Program Dešťovka města Pečky
Cíl programu:
• Poskytnutí dotací na projekty (opatře-

ní) ke snížení objemu dešťových vod odvá-
děných do městské kanalizace v katastru 
Peček a Velkých Chvalovic.

Kdo může o dotaci žádat:
• Majitelé rodinných a bytových domů 

v katastrálním území Pečky a Velké Chva-
lovice (fyzické osoby s trvalým pobytem 
a společenství vlastníků bytových jednotek 
se sídlem v Pečkách).

Podporované projekty:
• Stavební úpravy, které odstraní stá-

vající stav – odvod dešťových vod ze střech 

(i z části střech) do městské kanalizace 
nebo na městské zpevněné plochy, ze kte-
rých dešťové vody následně odtékají do ka-
nalizace.  Po realizaci stavebních úprav do-
jde k zasakování nebo shromažďování a ná-
sledné využití dešťových vod na pozemku 
nebo v dané nemovitosti (formou zálivky 
nebo užitkové vody pro splachování).

• Stavební úpravy, které povedou ke 
snížení spotřeby pitné vody a využití deš-
ťových vod v domácnosti v rámci projek-
tu podpořeného z programu Nové zelené 
úsporám Národního plánu obnovy Rodinné 
domy Podoblast D.3 Dešťovka. 

• Pro shromažďování vody je možné vy-
užít kromě akumulačních nádrží pro tento 
účel vyráběných i vyčištěné a těsné pod-
zemní jímky (které původně sloužily pro 
zachytávání odpadní vody), plastové sudy 
či IBC kontejnery.

• Forma zasakování není určena – jsou 
možná jak řešení povrchová, tak pomocí 
podzemních zasakovacích systémů.

Výše dotace - Rodinné domy:
• Rodinné domy Dešťovka - 50% uznatel-

ných výdajů nehrazených z dotace v rámci 
programu Nová zelená úsporám v rám-
ci Národního plánu obnovy RODINNÉ 
DOMY Podoblast D.3 Dešťovka. Maximál-
ně 25.000,- Kč na jeden dům.

• Rodinné domy svépomocně - 50% 
uznatelných výdajů na zajištění odvedení 
dešťové vody tekoucí na zpevněné plochy 
města nebo do městské kanalizace do vlast-
ních nádob/nádrží, nebo na vlastní poze-
mek bez využití státní dotace. Maximálně 
25 000,- Kč na jeden dům.

Bytové domy:
• Bytové domy Dešťovka - 50% uznané 

a vyplacené podpory z SFŽPi v rámci pro-
gramu Nová zelená úsporám v rámci Ná-
rodního plánu obnovy BYTOVÉ DOMY 
Podoblast D.3 Dešťovka. 

Maximálně 50 000,- Kč na jeden dům.
• Bytové domy svépomocně - 50% uzna-

telných výdajů na zajištění odtoku dešťové 
vody z bytového domu do podpovrchové za-
sakovací nádrže vybudované na pozemku 
SVJ nebo města. Maximálně 50 000,- Kč na 
jeden dům.

Systém rozdělování dotací: 
• Dle požadavků žadatelů (při dodržení 

max. možné výše dotace) v plné výši až do 
vyčerpání alokované částky.

Uznatelné výdaje - Rodinné domy:
• Rodinné domy Dešťovka - uznatelné 

výdaje programu Nové zelené úsporám Ná-
rodního plánu obnovy RODINNÉ DOMY 
Podoblast D.3 Dešťovka.

• Rodinné domy svépomocně - klempíř-
ské práce a klempířský materiál, výkopo-
vé práce, nákup sběrných nádob (nádrže, 
sudy) .

Bytové domy:
• Bytové domy Dešťovka – uznatelné 

výdaje programu Nové zelené úsporám Ná-
rodního plánu obnovy BYTOVÉ DOMY Po-
doblast D.3 Dešťovka.

• Bytové domy svépomocně - výdaje na 
realizaci stavby (projektová dokumentace, 
stavební práce související se zasakováním 
dešťových vod z budovy SVJ).

Doložení uznatelných výdajů - Rodinné 
domy:

• Rodinné domy Dešťovka – soupiska 
výdajů, faktury nebo jiné průkazné doku-
menty, doklady o úhradě, doložení výše ob-
držené dotace.

• Rodinné domy svépomocí – soupiska 
výdajů, faktury nebo jiné průkazné doku-
menty, doklady o úhradě 

Bytové domy:
• Bytové domy Dešťovka – doložení uz-

nané a obdržené dotace
• Bytové domy svépomocně – soupiska 

výdajů, faktury nebo jiné průkazné doku-
menty, doklady o úhradě. 

Doložení dokončení realizace:
• Program Dešťovka – doložení obdržení 

dotace od Státního fondu životního prostře-
dí, oznámení termínu dokončení akce s fo-

pokračování na str. 3
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23. 3. si připome-
neme nedožité 91. 
narozeniny pana                  
Jaroslava Železného 
z Peček .

Vzpomíná rodina 
a přátelé.

Vzpomínáme

Pamětní deska Josefa Košnara
Josef Košnar se původně vyučil strojním 

zámečníkem. V roce 1937 uspěl v konkurzu 
zaměřeném na piloty turistických letadel. 
Jako mnoho dalších odbojářů utekl v roce 
1939 do Polska a dále do Francie. Tady ab-
solvoval výcvik k zařazení do funkce ope-
rační pilot - stíhač. Potom byl na vlastní 
žádost zařazen k jednotce III/7 v hodnosti 
rotného.  

Dne 5. 6. 1940 se  Josef Košnar zúčastnil 
úkolového letu na frontu v prostoru Ami-
ens, ze kterého se nevrátil. Dodatečně bylo 
zjištěno, že zahynul při leteckém souboji 
s nepřítelem. Jeho letoun Morane - Saulni-
er MS 406 viděli svědci padat v plamenech 
k zemi. Po válce došlo k exhumování Koš-
narových ostatků a ty pak byly přeneseny 
na vojenský hřbitov v Arrasu do hrobu č. 
175.

V roce 1947 obdržel Josef Košnar in me-
moriam Československý válečný kříž 1939 
a byl povýšen do hodnosti štábní rotmistr 
letectva. 

Pamětní desku Josefa Košnara, jejímž 
autorem je sochař František Jansa, najde-
me v Pečkách na jeho rodném domě v Koš-
narově ulici. 

V rámci opravy válečných hrobů dojde 
k odstranění koroze na desce, mechanic-
kému vyleštění a konzervace povrchu mi-

Informace o množství vytříděného odpadu 
z obalů v Pečkách a Velkých Chvalovicích

Město Pečky informuje občany o množ-
ství odpadu z obalů, který vytřídili do 
sběrných nádob  za období od 01.10.2021 
do 31.12.2021 a který byl předán k dalšímu 
využití. Nádoby na tříděný odpad poskytu-
je městu Pečky společnost EKO-KOM, a.s. 
a to na základě smlouvy o výpůjčce nádob.  

Za uvedené období se vytřídilo:
 Papír 34,070 t
 Plast 31,110 t
 Sklo 15,880 t
 Kovy 5,660 t
 Nápojový karton 0,650 t
Celkem to je 87,370 t vytříděného odpa-

du z obalů a předaného k dalšímu zpraco-
vání. Město Pečky obdrželo za tento odpad 
odměnu ve výši 231.973,33 Kč a 28.323,25 
Kč obdrželo za dostupnost sběrné sítě pro 
občany. O tuto odměnu se snižují náklady 
na likvidaci odpadů ve městě. 

Pro porovnání bylo vytříděno o 2,62 t od-
padu méně než v období od 1. 7. do 30. 9. 
2021.  

Kontejnery po městě 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. 

Nadále je možnost si v Pečeckých služ-
bách s.r.o., Tř. Jana Švermy 49, 28911 Pečky, 
vyzvednou na základě uzavřené smlouvy 
o výpůjčce nádoby na tříděný odpad plast 
a papír. Tyto nádoby jsou určeny pro fyzic-
ké osoby, žijící na území obce Pečky a Velké 
Chvalovice. Odpad z těchto nádob se pravi-
delně vyváží každý první pátek v měsíci. 
Nádoby a likvidace odpadu je bezplatná. 

Pečecké služby s.r.o. poskytují tyto ná-
doby v úterý od 12:00 – 14:30 hod. a v pá-
tek od 6: 30 – 11:00 hod. Pokud si uzavřete 
smlouvu o výpůjčce, je možné přes Pečecké 
služby s.r.o. zajistit vyzvednutí nádob i na 
sběrném dvoře v Pečkách a to v sobotu od 
8:00 – 14:00 hod.  

Děkujeme občanům, že odpad třídí. 
MěÚ Pečky, Odbor ŽP

krokrystalickým voskem. Dojde i k hydro-
fobizaci podkladové žulové desky a pietní 
úpravě prostoru zeleně před domem. 

Životopis Josefa Košnara byl převzat ze 
stránek Polabského muzea.

Tomáš Vodička

Dotační program města - Dešťovka
Město vyhlašuje dotační program pro 

své občany. Cílem programu je snížit od-
vod dešťových vod městskou kanalizací na 
čističku odpadních vod (ČOV). Protože má 
město společnou kanalizaci pro splaškové 
i dešťové vody, veškeré dešťové vody, které 
natečou do kanalizace, následně dotečou 
na ČOV, kde je nutné celý objem přečistit. 
Cílem dotačního programu je motivovat ob-
čany k zasakování a sběru dešťových vod 
v místě spadu. Tím chceme odlehčit naší 
ČOV a současně napomoci narovnání stá-
vajícího stavu, kdy většina dešťových vod je 
odváděna z intravilánu a odtéká narovna-
ným korytem náhonu a Výrovky pryč. 

Dotační titul je určen na nápravu stavu, 
kdy jsou dešťové vody nyní odváděny do 
kanalizace, nebo na plochy města, odkud 

jsou svedeny do kanalizace, nebo na pod-
poru využití dešťových vod v domácnosti. 
Dotační titul nelze využít na řešení oprav/
úprav dešťových svodů, které již nyní ústí 
na pozemky majitelů nemovitostí. 

Dotační titul nabízí finanční podporu 
občanům a SVJ pouze s trvalým bydlištěm/
sídlem v Pečkách a Velkých Chvalovicích 
a je možné z něj získat až 25.000,- resp. 
50.000,- pro SVJ. Dotační titul je možné 
a doporučené kombinovat s dotačním pro-
gramem Nová zelená úsporám – podpro-
gram Dešťovka.

Bližší informace naleznete na webu měs-
ta. S dotazy se obracejte na ekonomické od-
dělení městského úřadu (marcela.bahniko-
va@pecky.cz).

Rada města

todokumentací provedeného díla (fotkou 
před realizací a po realizaci).  

• Realizace svépomocí – oznámení ter-
mínu dokončení akce s fotodokumentací 
provedeného díla (fotkou před realizací 
a po realizaci).  

Podmínky poskytnutí dotace:
• Dotace může být poskytnuta pouze na 

projekty realizované v přímé souvislosti 
s budovou, která musí po celou dobu udr-
žitelnosti splňovat definici rodinného nebo 
bytového domu.

• Dotace nemůže být poskytnuta v pří-
padě, že žadatel má závazky po lhůtě splat-
nosti vůči Městu Pečky.

• Dotace nemůže být poskytnuta, pokud 
je obytný dům přímo související s předmě-
tem podpory předmětem insolvenčního ří-
zení či policejního obstavení.

• Rozhodné datum pro stanovení způso-
bilosti výdajů je max. 6 měsíců před datem 
podání Žádosti.

• Příjemce dotace je povinen zajistit 
udržitelnost projektu po dobu pěti let od 
dokončení realizace projektu.

• Příjemce dotace je povinen umožnit 
provádět kontrolu provedení opatření na 
místě realizace včetně kontroly souvisejí-
cích dokumentů osobám pověřeným Měs-
tem Pečky, a to do uplynutí lhůty udržitel-
nosti projektu.

• Dotace je příjemci přiznána na základě 
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskyt-
nutí dotace. Dotace se vyplácí až po dolože-
ní dokončení realizace celého projektu.

Podání žádosti:
Žádosti se podávají na předepsaných tis-

kopisech včetně příloh písemně na adresu: 
Městský úřad Pečky, Masarykovo nám. 78, 
289 11 Pečky nebo do datové schránky 8zw-
br8t.

Administraci žádostí zajišťuje ekono-
micko-správní odbor MěÚ Pečky.

Lhůta pro příjem žádostí:  
Zahájení 1. 4. 2022, ukončení 30. 6. 2023 

nebo vyčerpáním alokované částky
Lhůta pro rozhodnutí o žádosti:
 60 dní
Alokovaná částka z fondu FRB: 
1 000 000,- Kč.

pokračování ze str. 2
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„Život někdy visí na vlásku“
Jak jistě všichni vědí, při většině mimo-

řádných událostí, jako jsou extrémní vlivy 
počasí, technické nehody, požáry, dopravní 
nehody apod., zasahují složky IZS (integro-
vaného záchranného systému). Mezi zá-
kladní složky IZS patří:
• Hasičský záchranný sbor ČR;
• Policie České republiky; 
• Zdravotní záchranná služba;
• Jednotky požární ochrany zařazené do 

plošného pokrytí kraje jednotkami po-
žární ochrany.
Jednotky požární ochrany zařazené do 

plošného pokrytí kraje tvoří hlavně jednot-
ky sboru dobrovolných hasičů, jako napří-
klad JSDHO Pečky. Jednotka pečeckých 
dobrovolných hasičů patří mezi jednotky 
kategorie JPO II s výjezdem do 5 minut od 
vyhlášení poplachu a zároveň i s předurče-
ností na řešení dopravních nehod. Troufám 
si tvrdit, že s prácí hasičů se potkal snad ka-
ždý, když ne osobně,  tak alespoň prostřed-
nictvím různých médií nebo jako náhodný 
divák. Každý, kdo byl aktivní účastník ně-

Aktuální součtová tabulka výjezdů 
JSDH Pečky Období: 1. 1. - 11. 2. 2022

Druh události počet výjezdů doba u zásahu

Dopravní nehoda silniční 9 8:09

Dopravní nehoda silniční hromadná 1 1:11

Požár 3 4:26

Technická pomoc 3 2:14

CELKEM ZA JEDNOTKU 16 16:00
Martin Jedlička

jaké mimořádné události čeká na pomoc, 
aby mu byla poskytnuta co nejdříve. 

Bohužel tomu občas brání neukáznění 
spoluobčané, kteří jsou schopni zaparkovat 
své auto na zákazu před výjezdem hasi-
čů a vůbec jim to nevadí. Někteří se ještě 
rozčilují, že za chvíli přijdou. Bohužel tato 
chvíle může někdy znamenat větší rozsah 
škody způsobených pozdním dojezdem zá-
sahové techniky nebo i fatální následky na 
zdraví postižených osob. Smutné na tom 
je, že se to týká i rodičů, kteří vedou děti 
do školky a nepřijde jim to vůbec zvláštní 
postavit si auto pod značku zákaz zastavení 
nebo na žlutou čáru.

Jen pro úplnost od 1. 1. 2022 jednotka 
dobrovolných hasičů města Pečky k 10. 2. 
2022 zasahovala u 14 událostí a z toho v prů-
běhu měsíce ledna u 8 dopravních nehod.

Doufám, že se nestane, aby hasiči ne-
mohli vyjet a někdo kvůli tomu zbytečně 
déle trpěl. Buďme rozumní a ohleduplní 
k našemu okolí. Vždyť nikdo neví, zda ně-
kdy pomoc nebude sám potřebovat a pak 

si bude přát dojezd pomoci v co nejkratším 
čase.

Přeji všem, aby záchranné složky viděli 
pouze na ukázkách a jejich praktické vyu-
žití nikdy nepotřebovali.

Starosta SDH Pečky
zástupce velitele JSDHO Pečky

Ing. Martin Jedlička

Výsadba javorů 
a dubů na Tatce 3. 4.

3. dubna budeme sázet stromy k silnici 
mezi Tatcemi a Pečkami. Tím chceme do-
tvořit souvislé stromořadí po celé jižní stra-
ně této silnice. A ač se bude sázet převáž-
ně již za katastrem Peček, srdečně zveme 
všechny, kdo nám budou chtít pomoci. 

A protože tentokrát budeme sázet 30 
javorů a 20 dubů, všechny stromky budou 
s balem a ke dvěma kůlům. Takže si i zku-
šení sazeči vyzkouší něco nového.

Sraz bude v 10 hodin za Božími mukami 
u polní cesty na Chotutice.

Blanka Řezáčová a Tomáš Vodička
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Masopust 
v Pramínku

Masopustní období začíná po Třech krá-
lích a trvá až do předvečera popeleční stře-
dy. Provází ho především hlučné zábavy 
a veselí, tance, hodně jídla a pití. A typic-
ký průvod masek, který obcházel stavení 
a všude popíjel a tancoval.

K tomuto zvyku jsme se přidali i my 
v Pramínku. V sobotu 19.2. jsme připravili 
stezku pro děti, při které je na jednotlivých 
zastaveních provázely typické masopustní 
masky (na obrázku) a popisovaly, jak se jim 
říká, jak vypadaly a co bylo jejich úkolem 
v průvodu. A každá měla připravený úkol.

Děti tak hledaly dědka pro bábu s nůší, 
točily se spolu s Turky, skládaly koláče 
a kostlivce, přenášely kolíčkem slámu ze 
slaměného…. S opravdovým muzikantem 
si zazpívaly a zatančily. V hlavním sále si 
pak ještě mohly vyrobit laufrovu čepici 
a kobylí hlavu a s šikovnou selkou si usma-
žily Boží milosti.

Bohužel počasí bylo více než větrné, tak-
že z původní myšlenky venkovní stezky, 
jsme museli téměř vše přesunout do vnitř-
ních prostor fary. Naštěstí to snad nikomu 
nevadilo a, i když byly prostory značně pře-
plněny, tak si to všichni užili.

Ve čtvrtek nato 24.2. se konal masopust-
ní karneval pro ty nejmenší s maminkami 
a i tatínkem!!!

S dětmi jsme hojně zpívali a muzicíro-
vali, tančili míčkový a kačeří tanec, děti 
házely jablka(míčky) do bábiny nůše, pře-
konávaly překážkovou trať v masce kobyly, 
hledaly svoje boty jako ševci, hrály medvě-
dí honičku a hledaly poztrácené koláče, za 
které dostaly opravdovou koblihu. Po sva-
čince zvládly ještě vyrobit veselého klauna.  
A teď už se jen připravit na postní období. :-)

Michaela Brčáková

Radim kočkám
Je útulek pro kočky, který provozuje 

nově vzniklý spolek FeliSter z.s., jehož 
předsedkyní je Martina Burešová (Kremlo-
vá), která se již několik let před založením 
spolku sama a obětavě starala o opuštěné 
a nemocné kočky z Radimi, Peček a okolí.

Domovem paní Burešové prošlo již ko-
lem sto padesáti koček. V hlavním útulku 
v Radimi je v péči stále kolem třiceti ko-
ček. Některé najdou domov, avšak velmi 
brzo přijdou další přírůstky. Paní Burešová 
svým svěřencům zajišťuje dopravu na vete-
rinu, krmení, každodenní úklid a nezbytné 
„vymazlování“. Je třeba také zmínit další 
nepostradatelné členky spolku, které zajiš-
ťují např. veškeré nezbytné administrativ-
ní záležitosti, bez kterých se žádný spolek 
neobejde.

Měsíční náklady na krmivo a stelivo 
pro kočičí obyvatele vyjdou minimálně na 
15 000 Kč. Dalšími nezbytnými výdaji jsou 
např. hygienické prostředky, náklady na 
dopravu k veterináři nebo na místo odchy-
tu. Tyto výdaje hradí paní Martina z vlast-
ních peněz. Faktury za veterinární ošetření 
a léčbu jsou většinou hrazeny z příspěvků 
dobrovolných dárců

Mezi další hlavní cíle spolku FeliSter 
z.s. patří také vyhledávání volně žijících 
koček bez domova a jejich kastrace, aby se 

předešlo vytváření kolonií a utrpení koček 
bez domova.

Nemocným nalezencům je poskytována 
odborná léčba ve smluvní veterinární ordi-
naci v Pečkách a péče ve spolkových depo-
zitech. Pak přichází socializace a následně 
jsou hledány vhodné domovy. Trvale pla-
ché kočky jsou v případě možnosti vráceny 
do bezpečných lokalit, kde je zajišťováno 
pravidelné krmení.

Spolek také nabízí spolupráci a pomoc li-
dem, kteří najdou nemocné kočky a koťata 
i obcím, které mají zájem situaci toulavých 
koček řešit.

Finance na část provozu spolek získává 
od dárců, kteří na pomoc a záchranu přispí-
vají prostřednictvím transparentního účtu. 
Průběžně se také hledají pěstouni, takzva-
ní „dočaskáři“, kteří se po nezbytnou dobu 
ujmou zvířete a vezmou si ho do svého bytu 
či domu. Vítáni jsou také dobrovolníci pro 
pomoc v depozitu Radim.

A jak můžeme pomoci? Kočky potěší do-
voz nebo donáška granulí, které budou po-
užity pro obyvatele útulku a divoké kočky 
v koloniích. Finanční příspěvky na veteri-
nární péči a další nezbytné výdaje je možné 
zaslat na transparentní účet u Fio banky č. 
2502007551/2010. A pokud byste rádi adop-
tovali kočičku nebo kocourka, aktuální 

nabídku najdete na www.radimkockam.
cz nebo se můžete telefonicky domluvit na 
návštěvě radimského útulku přímo s paní 
Burešovou na tel. čísle 606 073 977. Aktuál-
ní informace jsou také uveřejňovány na FB 
profilu Martina Burešová (Kremlová) nebo 
na FB profilu Radim kočkám.

Lenka Třísková
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Březnové akce 
v Pramínku

Srdečně zveme předškoláky do Pramín-
ku na Hrátky s předškolátky, které se ko-
nají ve čtvrtek 16:30 - 18:00 h.

V pátek 11. 3. se bude konat Šití z pru-
hů, čtverců a kruhů a 12. 3. si zopakujeme 
úspěšnou módní upcyklaci - šití sukní, obě 
dvě akce pod vedením švadleny Karolíny 
Pekanové. 

26. 3. zveme holky, dívky, ženy na tvo-
ření panenek z plsti - naučíte se základy 
plstění jehlou, veškerý potřebný materiál 
dostanete v Pramínku.

Vše se bude konat dle momentální situ-
ace, Pramínek se zapojuje do pomoci Ukra-
jincům, proto prosím sledujte letáky, naše 
webové stránky www.mcpraminek.cz a fb: 
www.facebook.com/mcpraminek

Michaela Brčáková

Výletníci
V únoru byla v Kersku mimořádně ote-

vřena chata Bohumila Hrabala a tak i Vý-
letníky přepadla zvědavost. Fronta u vstu-
pu postupovala sice rychle, ale některé to 
přesto od prohlídky odradilo. Co nás však 
neodradilo bylo kančí se šípkovou. To by 
přece nebyl výlet do Kerska a vzpomínka 
na pana Hrabala. Další zastávkou byl ob-
líbený Ateliér Kuba a pak jsme již šli pro-
cházkou do Třebestovic na vlak.

Dalším našim cílem byla návštěva Po-
labského muzea v Poděbradech. Vystoupili 
jsme v Přední Lhotě a přes Polabec došli 
k cíli. Všichni jsme zde byli před mnoha 
lety a tak nás zajímaly nálezy z okolí Peček.

V tomto chladné počasí volíme kratší vy-
cházky a výlety. A jeden z nich byl k zámku 
v Kolodějích. Ten nyní patří soukromému 
majiteli, takže je vše zakryté a nebylo vidět 
ani na nádvoří.

Na příští měsíce plánujeme projít trasu 
Kouřim – Pečky, vlakem projet trasu z Pe-
ček do Peček nebo si udělat procházku na 
Říp. Máme zajištěny vstupenky do vino-
hradského divadla a navštívíme některá 
pražská muzea. Také se těšíme, že opět za-
čnou přednášky ČKA.

Stále se scházíme každé pondělí od 13. 
hodin na chatičce u Benešáku.

Věra Šuková

Minigolf Pečky
Po delší pauze se vracíme k pozvolnému 

tréninku. Scházíme se každou středu od 15 
hodin. První trénink byl v naší klubovně 
u Benešáku a pak podle počasí začneme 
i venku na hřišti. V těchto měsících se bude 
připravovat terén u chatičky pro přestěho-
vání minigolfu ze zahrady kulturního stře-
diska do těchto míst. Věra Šuková

Poštovní holubi v Pečkách
Vítám vás všechny u našeho povídá-

ní o poštovních holubech. Dnes si povíme 
o jednom obrovském českém úspěchu ve 
světě.

Jak již víte, rychlost letu holuba ovlivňu-
je převládající vítr a počasí vůbec. Poštovní 
holub letí ve výšce 200-300 m, v ideálních 
podmínkách může vyvinout až rychlost 
150km/hod. Dobrý poštovní holub uletí 
z Prahy do Brna za dvě hodiny. Za jediný 
den může holub uletět i 1200 kilometrů. 
V minulosti byly podniknuty i mnohem del-
ší úspěšné lety – například přes Atlantický 
oceán. Jen pro zajímavost – první „meziná-
rodní“ závod holubářů  z Bruselu roku 1856 
do Říma (vypuštěno pouhých 123 holubů) 
se vrátil první vítězný holub až za sedm 
dní. Ale už o 20 let později – první ročník 
tzv. Barcelony roku 1878 bylo vypuštěno 
2835 holubů a vítěz se vrátil již druhý den.

Některá plemena dokáží vyvinout při 
letu k zemi obrovskou rychlost. V literatu-
ře se uvádí, že při pokusech s holuby byla 
naměřena rychlost pomocí připevněných 
čidel více jak 200km/hod.

Český poštovní holub Ali roku 2010 nej-
rychlejší na neoficiálním mistrovství světa 
v jihoafrickém Sun City. Uspěl v konku-
renci 3000 holubů z celého světa. Nikdo to 
nečekal. Český holub zvítězil v závodu Mi-
llion Dollar, který je největším závodem na 
světě. Majitel holuba Karel Klemens z Dol-

ního Benešova – Zábřehu tak získal své pro-
zatím největší ocenění.

Do jihoafrického Sun City se Ali dostal 
jako holoubě, již na jaře roku 2009, aby si 
zvykl na tamní holubník jako na svůj nový 
domov. Cesta holuba za vítězstvím byla po-
měrně dlouhá. V květnu jsou holubi převe-
zeni do Jihoafrické republiky, kde si zvyka-
jí. Od září, října je čekají tréninky a kont-
rolní závody, no a nakonec přijde finálový 
závod. Na 560 km dlouhý let se vydal 30. 
ledna roku 2010. Úkolem vypuštěných ho-
lubů bylo co nejrychleji se dostat domů do 
Sun City. Poštovní holub Ali se vrátil jako 
první, zvládl závod za devět hodin a čtyři-
cet dva minut, i když foukal mírný protivítr.  
Ali se již do česka již nevrátil, byl vydražen 
zhruba za půl milionu korun. Jeho nový 
majitel si ho ponechal výhradně na chov, 
Ali zůstal v Africe.

Petra Mašínová
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V sobotu 12. března 
se poběží populární  
Pečecká desítka

Dovolujeme si Vás pozvat na 42. ročník 
běžeckého závodu PEČECKÁ DESÍTKA - 
Memoriál Jardy Kvačka, který se uskuteční 
již tuto sobotu 12. března. Program  memori-
álu bude začínat již v 8.30 a to běhy mládež-
nických kategorií. Na pořadu jich bude cel-
kem 16 a traťě těchto závodů budou vedeny 
výhradně po cestičkách  našeho městského 
parku. Děti se registrují k závodu až  v den 
závodu ve sportovní hale, nejpozději 30 mi-
nut před startem své kategorie. Vyvrcho-
lením celého sportovního dopoledne bude 
start hlavního závodu, který je u hasičské 
zbrojnice ve 12:00 hodin. V době této uzá-
věrky vydání Pečeckých novin bylo k závo-
du  přihlášeno více než 400 běžců a běžkyň. 
Jsme rádi, že i letos, bude mít desítka mezi-
národní účast. Na start se připravuj mimo 
našich závodníků také  atleti ze Slovenska, 
Velké Británie a Jihoafrické republiky. Tra-
ťový rekord desítky drží Tanzánec Ngimba 
časem 29:00 z roku 2009, mezi ženami Eva 
Vrabcová Nývltová 33:51. Více podrobností 
o programu memoriálu naleznete na strán-
kách Pečecké desítky www.pecky10km.cz. 
Seznam přihlášených běžců naleznete pak 
na stránkách www.sportt.cz.

Volavky 
nebo čápi?

V okolí Peček, na polích či u potoků, jste 
si mohli všimnout zástupců ptáků na vyš-
ších nohách. A možná vám vrtalo hlavou, že 
jste se ve škole přeci učili, že čápi patří mezi 
tažné ptáky a v zimě u nás rozhodně být ne-
mohou. A máte pravdu tak napůl. S největ-
ší pravděpodobností jste zahlédli zástupce 
rodu volavek, které u nás zimu přečkají 
a potravu hledají právě u tekoucích vod, 
kde loví měkkýše a drobné ryby. Čápi by 
s přezimováním u nás také neměli problém 
co se týče teplot, těm jsou odolní až do - 15 
stupňů Celsia. Problém u nich nastává prá-
vě se získáváním potravy. Jejich jídelníček 
tvoří hlavně drobní hlodavci a žáby. Až se 
oteplí a na obloze budete pozorovat letící 
čápy nebo volavky, tak je zaručeně roze-
znáte podle krku. Čápi létají s nataženým 
krkem, zatímco volavky s krkem ohnutým 
do tvaru U. I když nás počasí láká sluníč-
kem a tváří se,že bude brzy jaro, tak to si 
ještě musíme  chvilku počkat, přesněji do 
20. března.

Kateřina Čiháková
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Třídenní 
exkurze 8. C

Naše škola je již podruhé zapojena do 
projektu Školy udržitelného života s téma-
tem Klimatické změny. Třída 8. C naši ško-
lu reprezentovala, naučila se plno nových 
pojmů, strategicky myslela a užila si i rado-
vánky ve sněhu. Cílem tohoto projektu je 
žáky zapojit do dění školy a vedení města 
a jejich spolupráce. Výsledkem bude plán 
s pomocí zabránění klimatickým změnám 
v našem městě, informovat o tom vedení 
města a občany a hlavně zjistit, že i žáci 
základní školy se na takovýchto změnách 
mohou aktivně podílet.

Katřina Čiháková

Přípravná třída pro školní rok 2022/2023
(při Základní škole Pečky, příspěvkové organizace, 

Třída Jana Švermy 540, Pečky)
Z dat Ministerstva vnitra vyplývá, že 

navzdory skutečným potřebám je příprav-
ná třída jen v každé dvanácté škole – z více 
jak čtyř tisíc základních škol, funguje v le-
tošním školním roce přípravná třída v 362 
školách. Jsme moc rádi, že jedna z nich je 
již čtvrtým rokem součástí naší školy. Podle 
psychologů může právě přípravná třída při-
pravit děti na školu lépe než mateřská ško-
la – vzhledem ke specifickým požadavkům 
jednotlivců a počtu dětí. 

Naším úkolem je adaptace na školní pro-
středí, rozvoj sociálních a komunikačních 
dovedností včetně koncentrace pozornosti 
při výuce. Pracujeme na rozvoji myšlení, 
hrubé a jemné motoriky, matematických 
představ, řečového projevu, paměti, zrako-
vé a sluchové percepce, grafomotorice, ča-
soprostorových pojmech, pravolevé orien-
taci. Naše práce vychází stejně jako v MŠ, 
ze závazného RVP. Cílem našeho snažení je 
všestranný rozvoj dětí, který jim usnadní 
přechod do první třídy.

Přípravná třída je určena především 
žákům: 

- od 6 ti let s odkladem školní docházky
- žákům s odlišným mateřským jazykem
- žákům se speciálními poruchami učení 

(koncentrace pozornosti, logopedické a gra-
fomotorické obtíže)

- žákům se zdravotním znevýhodněním 
nebo oslabením.

Obecné informace o přípravné třídě:
- mezistupeň mezi předškolním a škol-

ním vzděláváním 
- vzdělávání probíhá v tematických, tý-

denních vzdělávacích blocích - denně od  
7:45 do 11:30 h

- ve třídě působí asistent pedagoga 
- počet žáků ve třídě 10 - 15
- slovní hodnocení (bez známek)
- účast na akcích a projektech pořáda-

ných školou
- zapojení do projektů školy (Mléko 

a ovoce do škol aj.)
- zohlednění individuálních schopností 

a možností žáků
- dokumenty pro přijetí: vyšetření ze 

školského poradenského zařízení (PPP, 
SPC), doporučení pediatra, žádost o od-
klad v ZŠ, rodný list žáka, žádost o přijetí 
v ZŠ Pečky, p.o. (v den zápisu)

- o přijetí dítěte do přípravné třídy rozho-
duje ředitelka školy - kontakt: Mgr. J. He-
roldová Dis, tel.: 321 785 090, email: zspec-
ky@zvspecky.cz

- den konání zápisu: 11. 4., 12. 4. 2022 od 
10.00 do 15.30 hod.  (s možností individuál-
ní domluvy)

Vzdělávání v přípravné třídě je bez-
platné, dle zájmu je možná docházka do 
školní družiny.

Jaroslava Heroldová

Ukrajino, jsme s Tebou!
V těchto těžkých chvílích žáci 6. až 9. ročníku ZŠ Pečky, p.o. v hodině anglického jazy-

ka, občanské výchovy vyjádřili podporu válkou zmítané Ukrajině. Vytvořili vlajky sym-
bolizující, že na Ukrajinu myslíme a doufáme ve stažení ruských vojáků z jejího území. 
„Ukrajino, jsme s Tebou!“

Kolektiv pedagogů ZŠ Pečky, p.o.

Násilí v rodině 
i mimo rodinu

Dne 11. 2. 2022 přijela do naší školy paní 
Petra Vincourová z organizace Respondeo 
se sídlem v Nymburce. 

Program trval dvě vyučovací hodiny 
a paní Vincourová měla vše skvěle připra-
veno. Žáky celou dobu provázel příběh 
jedné neúplné rodiny s novou „náhradní“ 
maminkou. Mezitím si vyzkoušeli zábav-
né hry, které prověřily důvěru mezi žáky 
navzájem (chůze naslepo), poznávali podle 
obrázků různé formy týrání, zanedbávání, 
sexuálního obtěžování. Potom žáci kresli-
li (nebo psali) obrázky, co dělají, když jsou 
smutní, co jim v tu chvíli dělá radost, aby 
se cítili lépe. V poslední fázi se dozvěděli, 
jak to s tou rodinou dopadlo, jaká asi je „ná-
hradní“ maminka. Příběh zůstal otevřený, 
takže budeme doufat v další pokračování 
a těšit se na další návštěvu.

Paní Vincourové ještě jednou velmi dě-
kujeme!

Martina Kristlová
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Jaroslav Železný

Jaké to je být dvorním fotografem Pe-
ček?

Jsem dělník fotografie. Někdy je práce 
náročná, protože všude musíte být, je to ná-
ročné především časově.

V Pečkách bydlím odjakživa. Do šesti 
let jsem bydlel ve Velkých Chvalovicích, 
dneska už to jsou Pečky. Takže se dá říct, 
že v Pečkách žiji celý život.

Vidíte ve městě nějakou změnu?
Určitě. Úplně se tady změnil život. Přiby-

ly obchody jako Penny a Tesco. Změnil se 
systém města, kdy tu byly dvě velké továr-
ny ZPA  a Tona další menší jako Kovopod-
nik a IZOL Pečky a další. Dnes je plné par-
koviště u nádraží a lidé jezdí za prací. Nový 
průtah městem (výměna kostek za asfalt 
a zeleň). Líbí se mi nové hřiště na sídlišti. 
Kulturní dům prošel rekonstrukcí. Park se 
proměnil, dneska je to funkční park. Spor-
tovnímu vyžití se také daří. Sokolovna se 
opravila, také Dům služeb. 

Čistota města - máme více zeleně ve 
městě, čisté komunikace a tříděné odpado-
vé hospodářství. Teď se připravuje úpravna 
vody a rozšíření čističky odpadních vod. 
Minigolf a domov seniorů, to se také rozjíž-
dí. V posledních letech také vidím výbor-
nou práci hasičů. Ale chybí jim mladí lidé.

A je něco, co Vám tu chybí?
Tím že fotím školy, fotím Pečky, Plaňa-

ny, Kouřim, Velim, Kolín, Sokoleč to jsou 
všechno nové školy, jsou to krabice, ale jsou 
funkční, jsou tam třídy a krásné tělocvičny. 
Líbila by se mi dokončená tělocvična také 
naší školy v Pečkách.

Líbil by se mi také obchvat města, ten se 
musí udělat. Nákladní doprava se zde zvý-
šila. I to zjednosměrnění kolem náměstí se 
povedlo. 

Všechny cyklostezky končí v Pečkách, 
určitě by se s nimi mělo něco vymyslet. 
A chtělo by to také lépe pracovat s dešťovou 
vodou.

Jaké byly začátky focení, jednalo se 
o hobby, nebo jste od začátku chtěl profe-
sionálně fotit?

Fotím od patnácti let, možná i dříve. Vy-
učil jsem se rytcem kovů v Poděbradech 
a už tam jsem fotil. Ředitel učiliště mě po-

slal do Prahy na lidovou konzervatoř, kam 
chodili tanc mistři, sedláři, plus fotografo-
vé. To mě posunulo.

Otec také fotil, měli jsme Praktiku troj-
ku, což byl na tu dobu dobrý foťák a fotilo se 
na kinofilm. 

Když jsem odešel z Peček do Poděbrad, 
byl to jiný život, rok 72, začínal bigbít, tam 
byli kuliči a rytci z celé republiky. Poděbra-
dy mi daly hodně byla to úplně změna, tam 
jsem pracoval 38 let ve sklárně, nejdřív jako 
kovorytec, pak začala automatizace sklář-
ství, tak se práce změnila. V roce 2008 šla 
sklárna do insolvence.

Od roku 89 se začaly uvolňovat profese 
jako cukráři, fotografové apod. Tenkrát 
vám přišel aspoň dvakrát do ateliéru zá-
kazník, který potřeboval fotku na občan-
ku, řidičák, pak si přinesl film z dovolené, 
který jsem mu vyvolal. Poté začaly fotolaby 
a digitalizace

My jsme vyvolávali přes noc, v garáži 
u pana Eliáše v Kolíně. Hodně se jezdilo 
ven, najednou se otevřely hranice, lidi jez-
dili do ciziny a fotili.

Když skončila sklárna, tak jsem se pře-
místil zpět do Peček. Otec, který zde pra-
coval v ZPA, šel do důchodu a pomáhal mi 
v ateliéru. Později mi začala pomáhat man-
želka a spolu pracujeme dodnes. 

Jak se změnil styl vaší práce, popří-
padě klientela, za řekněme posledních 
20 let?

Moji kamarádi z Velkého Oseka manželé 
Líznerovi mě přivedly k digitálu, kterému 
jsem se bránil.

Není už komora. Technologický boom 
nás zasáhl nejvíc, museli jsme přejít na 
digitální focení. V padesáti letech jsem se 
musel naučit s počítačem. Ani jsem zeza-
čátku nevěděl jaké mám windows.

Pořád se učím. Ale dneska už věci, které 
jsem se tehdy učil, nefungují. Zvykl jsem 
si na to.

Těžko člověk převrátí svět. Mě to baví.
Jaká klientela nejvíce využívá Vaše 

služby momentálně?
Znovu řeknu, že jsem dělník fotografie. 

Fotím fotky na stránky města. Fotím školy, 
jak třídní fotografie tak i různé akce, taneč-
ní, reportáže, svatby nebo například vítání 
občánků. 

Během posledního roku přišla místosta-
rostka města Iveta Minaříková, jestli mám 
nějaké fotky z Peček. Samozřejmě jsem fo-
tek měl spoustu, všude fotím. Otec sbíral 
pohledy, já je naskenoval tak jsem to dal na 
stránky Peček, historie a památky. Začalo 
to Masarykem, kde jsem fotil odhalení jeho 
sochy, to byla první práce pro město.

Přemýšlel jste někdy o změně řemes-
la?

V patnácti jsem chtěl být tím zlatníkem, 
poté přišlo kovorytectví. Nejdříve jsem 
chtěl být kuchařem, ale musel jsem mít se-
davé zaměstnání. Dva roky zpátky jsem va-
řil v Kolíně pizzy, tři jídla na výběr. Vaření 
byla makačka, bylo to o přípravě a náročné 
na čas.

Rok zpátky jsem pracoval v minilabu 
v Pardubicích. Hodně jsem si to užil, ske-
noval jsem staré fotky, vyvolával z filmů 
a hodně průkazového fota.

Máte do budoucna nějaké plány? Tře-
ba rekonstrukce prodejny nebo ateliéru?

Plánů mám spoustu, včera jsem byl 
u kamaráda, který mi tiskne větší fotky, 
tomu je 40 a pracuje v Kolíně. Učil na ob-
chodní škole, a když jsem tam včera přijel, 
tak předělával ateliér. 

My to tu předělali asi před pěti lety, tady 
byly parkety, všechno jsme vykopali a udě-
lali novou podlahu a odvlhčili jsme zdi.

Není to tak, že bychom zde pouze fotili. 
Například také přepisujeme VHS na flešky 
nebo CD. Také děláme porcelánové rámeč-
ky s fotkou na hroby a pískované dárky ze 
skla. Tisknem zde fotky do rozměru 15x23 
na počkání a průkazové foto. Začali jsme 
dělat gravírované dveřní štítky. 

Rád bych zdigitalizoval negativy a dal 
je aspoň na stránky města. Takže změny 
a plány jsou.

Jak dlouho ještě budete fotit?
Já končím každý den (smích). Dělám si 

srandu, bavit mě to bude stále. Máme dva 
vnoučky, takže o zábavu je postaráno. 

Chystáte třeba nějakou knihu, jako 
mnoho jiných fotografů? 

(Smích). Nene, jak jsem řekl, skenuji ne-
gativy z historie Peček a plánuji je dát na 
webovky města. Avšak nikdy neříkej nikdy.

Ondřej Hartman

Komentované 
prohlídky našich 

kostelů
Novou veřejnou službu nabídne město 

ve spolupráci s katolickou farou a evange-
lickým sborem. 

Chcete se podívat do některého z našich 
kostelů v době mimo mše? Čekáte návště-
vu přátel a vymýšlíte program, do kterého 
byste rádi přidali vycházku po místních pa-
mětihodnostech? 

Od března budete mít možnost využít 
novou službu města, respektive skupiny 
několika průvodců, kteří se budou pravi-
delně střídat a v rámci víkendů a svátků 
budou návštěvníky provázet oběma koste-
ly. Komentované prohlídky budou organi-
zovány o víkendech. Prohlídku jednoho, 
nebo i obou kostelů si můžete zajistit dopře-
du emailem na meupecky@pecky.cz, nebo 
telefonicky na čísle 720057689. 

Služba je zpoplatněna symbolickým 
vstupným 50,- Kč za dospělého a 30,- Kč za 
dítě. Jeho výnos je určen na provozní ná-
klady služby a na podporu oprav a provozu 
obou kostelů. Věříme, že se nám podaří 
nejen prohloubit povědomí o místních pa-
mátkách a historických souvislostech, ale 
také zvýšit prestiž města, které se dostane 
na mapu cestovatelů po tuzemských zají-
mavostech. 

Zastávka v Pečkách totiž stojí za to!
Libor Vodička
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Stepi, lužní lesy, bory, bučiny i dubiny 
navštívit během jednoho dne?

Ano, jde to. Vydáme-li se na výlet z neda-
lekých Čelákovic do Lysé nad Labem, čeká 
nás zajímavá cesta po přírodních krásách 
a geologicky i historicky zajímavých mís-
tech.

Celá trasa lze projet za suchého počasí 
na kole, nebo kdykoli během roku pěšky. 
Já doporučuji začít výlet cestou vlakem do 
Čelákovic a pak pěšky do Lysé. A co nás po 
cestě čeká?

Po překonání Labe po lávce vstoupí-
me do vyhlášené rekreační oblasti Grado. 
Zvláště za první republiky zde byla oblí-
bená koupaliště. Na místních písčitých pů-
dách prý roste Tomkovice vonná – velmi 
aromatická travina vonící po kumarinu 
(v Polsku se přidává do nápoje Zubrowka). 
Já ji tu však nikdy neviděl.

My se ale vydáme borovými háji po na-
učné stezce ke kapli sv. Václava. Dnes jed-
noduchá kaple doplněná sochami andělů 
– Radostné a Bolestné smrti od M. Brauna 
byla dříve malou součástí rozsáhlého ro-
mantického parku u blízkého knížecího 
letohrádku. Detailně historii tohoto místa 
popisuje naučná cedule u kaple.

Naše cesta se ale stáčí zpět směrem 
k Labi, respektive jeho starým ramenům, 
která zde po sobě zanechala tůně a lužní 
lesy. Cestou můžeme vidět stulíky, blatou-
chy, kosatce, rákosiny, orobince a na jaře 
pro lužní lesy typické dymnivky. Z ptáků se 
zde dá zahlédnout ledňáček, bukáček (naše 
nejmenší volavka) nebo moták pochop. Po-
kud neminete na ne zcela dobře značené 

naučné trase popisné cedule, dozvíte se 
o vývoji řeky, říčních terasách i o historii 
a významu Hrbáčkových tůní.

Za Byšičkami snadno minete pozůstat-
ky starého kamenného mostu. Stojí za to je 
nepřehlédnout. Most byl na cestě spojující 
Čechy a Polsko a stál zde již za Jana Lucem-
burského.

Na konci přírodní rezervace doporučuji 
zahnout doleva směrem k borovému lesí-
ku. V něm naleznete pozůstatky jednoho 
z písečných labských přesypů. Od něj to 
je kousek do osady Karlov, kde se můžete 
dozvědět místní pověst o bludičkách… My 
však již míříme za trať, do Dvoreckých lesů. 
Tyto listnaté lesy jsou v parném létě oázou. 
Ale i v předjaří ukazují různé podoby Pola-
bí (jste na kraji porostů táh-
noucích se do širokého okolí 
Staré Boleslavi až k Nerato-
vicím). Místo všudypřítom-
nému písku vám pod nohami 
šustí staré listí a vy půjdete 
ve stínu starých velikánů. 

Tyto lesy opustíme 
u Dvorců, kde se nám však 
naskytne pohled na obno-
vené mokřady Hladoměře. 
Díky obnově se sem postup-
ně vrací obojživelníci a vod-
ní ptactvo. Naučná cedule 
vám představí historii rybní-
kářství v této oblasti.

Následuje nepříjemná 
chůze podél silnice. Odmě-

nou nám může být zákoutí tří starých lip 
hlídajících pradávnou studánku. Podle po-
věsti byla léčivá, dnes bohužel není pitná 
ani po převaření. Cesta nás vede na kopec 
Červený hrádek, který je zajímavou geolo-
gickou lokalitou a  na jeho úpatí můžeme 
sledovat leteckou akrobacii dálkově ovlá-
daných modelů letadel. Odsud nás již čeká 
krásná procházka po obnovených polních 
cestách lemovaných stromořadím až do 
Lysé nad Labem.

Zde si můžete prodloužit výlet prohlíd-
kou zámeckých zahrad, nebo využít nabíd-
ky některé z místních kaváren.

Doporučená trasa: https://mapy.cz/s/pu-
badulafe.

Tomáš Vodička
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Budiž březen!
Jaro je tady, těšil jsem se, že budu moct 

konečně napsat a nenápadně tím také při-
pomenout skvělého českého spisovatele 
Ludvíka Vaculíka, „modří už vědí“ co nám 
před lety také pomohlo získat bludišťáky. 
Jaro s vidinou konce pandemie, dvojná-
sobné potěšení, bylo tím původním téma-
tem, na nějž jsem myslel. Chtěl jsem pak 
navázat asociační nit a potěšit se vidinou 
brzkého zahradničení, které nás už ospale 
vyhlíží, ovocné stromy a vinohrad už totiž 
volají „ať to ještě stihneš“. Na Karla Čapka 
chtěl jsem tak svou nit vyprávění navázat 
pevným součkem. Pozastavit se pak nad 
tím, že už několikátou zimu nepřilétli ha-
vrani, neboť pro mírné zimy zlenivěli, kam 
by létali, když nemusí, v jejich hnízdištích 
je teplo i v chladné části roku, a ti, kteří 
přece jen odtáhnou na jih, drží se velkých 
měst, kde je pro ně množství potravy, tak-
že je u nás v Pečkách málokdy vidíme. To 
všechno jsem původně chtěl a měl rozmy-
šleno na celý sloupek o novém jaru, o tom, 
že roční cyklus se uzavírá a příroda chystá 
se k novému porodu, jehož úžasnou sou-
částí je také člověk. Jenže. Přišel mráz 
z Kremlu a zplodil válku. Kazisvět plun-
druje celá města, vyvrací domovy, rozsévá 
zmar a smrt. Dějiny nám znovu dávají znát 
zprávu o tom, že člověk to úžasné, čeho je 
nepatrnou součástí, dokáže bezohledně ni-
čit. Mělo to být výhradně o jaru a zatím se 
v mých představách z nařvané tlamy Cara 
Kolikátého na nás šklebí pec bezedného 
krematoria. Leč, i přesto či právě proto si 
připomeňme, že Jaro je tady! Život, že zví-
tězí pokaždé nad mrazem, který se rozply-
ne jak zapálená Morana v prudké bystřině 
a ztratí se kdesi v břiše ryb. Věřím tomu. 
Ne, víc: vím to - vždycky to tak je. A zase 
bude. Děkuji, že pomáháte – jste úžasní. 
Sláva Ukrajině! Aquarius

Zveme vás

 1. - 31. 3.  Knižní bazárek (knihovna)
 7. - 31. 3.  Drátované Velikonoce prodejní výstava (knihovna)
 12.3.  Pečecká desítka
 12.3.  Divadlo pro dospělé - KD Pečky - Radůz a Mahulena
 14. - 31. 3.  Prodej šitých výrobků z chráněné dílny (knihovna)
 16. 3.  Přednáška ČKA - KD Pečky - Zámky na Kolínsku  
 19. 3. 9-12 h Garážový výprodej v Havránkově mlýně (Naše Pečky)
 23.3.  Přednáška ČKA - KD Pečky - Ztracená moře v Evropě
 24. 3. 10:00 h S knížkou do života aneb Bookstart (knihovna)
 26. 3. 8-12 h Farmářské trhy u KS (Naše Pečky)
 26. 3.  10:00 h Kros Pičhorou - fotbalové hřiště v Dobřichově
 26. 3.  Hasičský ples - KD Pečky
 30. 3.  Zastupitelstvo města Pečky - KD Pečky
 1. 4.  Městská zahradní slavnost s ohňostrojem 
 1. - 29. 4.  Výstava obrazů p. Starý z Dobřichova (knihovna)
 2. 4.  Zájezd do Polska
 3. 4.  Výsadba stromů u silnice Tatce-Pečky
 6. 4.  Přednáška ČKA - KD Pečky - Borové lesy v Polabí
 9. 4.   Vítání jara - Park před KD Pečky
 20. 4.  Přednáška ČKA - KD Pečky - Zmizelé Českobrodsko
 20. 4.  Kurzy o jedlých květech (knihovna)
 24. 4.  Kino pro děti
 29. 4.  Kino pro dospělé
 30. 4.  Čarodějnice s hasiči Pečky v KD Pečky

• 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

• KOSMETICKÉ SLUŽBY. Ošetření 
pleti, úprava obočí, barvení řas a obočí, 
korneoterapeutická péče. Za použití pří-
pravků ESSENTÉ. ELIŠKA LAZARO-
VÁ ,Třída 5. května 186, tel: 732 952 267.

ŘÁDKOVÁ INZERCE

 4. ročník Krosu Pičhorou 

odstartuje  26. 3. 2022 
    Rádi bychom Vás pozvali na již 

4.ročník běžeckého závodu Kros Pičho-
rou. Start je v 10.00 na fotbalovém hřišti 
v Dobřichově a cíl po 8 kilometrech tam-
též. Trať závodu vede krásnou krajinou 
v okolí obce Dobřichov.

Neváhejte se spolu s námi postavit na 
start závodu, kde pro všechny účastníky 
platí to samé. Běh je radost a životné styl.

Za organizační tým Petra Müllerová

Krosu Pičhorou


