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Vážené sousedky, 
milí sousedé

Můžu dnes být trochu osobní? Když jste 
mne před čtyřmi roky pověřili, abych pro 
vás spravovala naše město, měla jsem hro-
madu nadšení. Spoustu věcí o správě měs-
ta jsem se ale teprve musela naučit. Byly 
to čtyři roky objevování co u nás ve městě 
zlepšit, jaké chyby z minulosti napravit.

Prošli jsme covidem, teď na nás klečí pro 
změnu vysoké ceny a inflace… Chtěla jsem 
v této nelehké době plné omezení a zvratů 
splnit maximum vašich očekávání. Hodně 
věcí se nám povedlo. Hodně věcí šlo udělat 
lépe. Chtěla bych vám ale povědět, že jsem 
do toho dala všechno.

Nestrávila jsem s dětmi tolik času, kolik 
bych si přála. Na koníčky taky nezbyl čas. 
Jak oprávněně brblá můj manžel, každý 
výlet jsem zkazila focením různých vychy-
távek a vykládáním o tom, jak by se daly 
zavést u nás ve městě. Ale nedá se nic dělat, 
musel si zvyknout. :-)

Měla jsem obrovské štěstí na tým kolem 
sebe. Všem lidem, kteří mně pomáhali po-
sunout Pečky dopředu, patří obrovský dík. 
Není prostor je tady vyjmenovat, ale oni 
vědí, o kom mluvím. O všech, s nimiž jsem 
ty minulé roky pracovala, diskutovala, ra-
dila se, přesvědčovala je, nebo se nechávala 
přesvědčit.

V září se právě s tímto týmem a s po-
korou budu opět ucházet o možnost vaším 
jménem spravovat naše milované město. 
Ale na povídání o volbách je čas do zářijo-
vých Pečeckých novin. Všechna politická 
uskupení v nich dostanou jako vždy zdar-
ma rovnocenný prostor. Tam si budete moci 
přečíst, co kdo nabízí. A pak se rozhodnout, 
komu dáte svůj hlas. Hlavně jděte volit. 
Protože u voleb máte ve svých rukou moc 
rozhodnout, kdo a jak má spravovat místo, 
v němž žijeme.

Teď si ale pojďme užít léto. I v této ne-
lehké době pojďme poslat starosti na chvíli 
pryč. Těším se na osobní setkání na akcích 
města.

Velmi srdečně,
Alena Švejnohová, vaše starostka

Bc. Pavlína Nepovímová 
je Vám k dispozici na:

tel.: 321 785 570, 607 025 406
e-mail: pavlina.nepovimova@pecky.cz

Od 1. 7. 2022 má město Pečky 
novou tajemnici  

Návraty paměti
Osmdesát let ode dne, kdy naše město 

byli nuceni navždy opustit a na jistou smrt 
se vydat téměř tři desítky židovských ob-
čanů z Peček, jsme si připomněli pietním 
uctěním památky všech obětí ve čtvrtek 
9. června podvečerním setkáním občanů, 
vedení města a zástupců církví a nábožen-
ských hnutí před budovou nádraží v Peč-
kách. 

Jistě jste si mnozí všimli zlatavě lesk-
lých kamenů se jmény a letopočty naroze-
ní a úmrtí usazených nedávno do dlažby 
chodníků v našem městě. Tzv. Stolpers-
teiny – Kameny zmizelých, doslova „kame-
ny, o které je třeba klopýtnout (zavadit)“ 
pohledem, připomínají památku milionů 
židovských obětí nacistického holokaustu 
po celé Evropě. Každoročně jich od roku 
1992, kdy německý umělec Gunter Dem-
nig položil před budovou radnice v Kolíně 
nad Rýnem první kameny, přibývají tisíce. 
K úsilí vrátit do kolektivního vědomí tuto 
součást válečné historie, která se po roce 
1945 mnohde tabuizovala, neboť mimo jiné 
znamenala také připustit nepříjemnou 
pravdu o spoluúčasti místních úřadů státní 
správy i některých spoluobčanů na tragédii 
celých rodin, se přihlásilo i naše město dal-
ším aktivním krokem, jež navrací paměť do 
míst, odkud byla před časem vymazána. 

Kromě zástupců vedení města, paní sta-

rostky Aleny Švejnohové a radního Tomáše 
Vodičky, jenž pietní shromáždění uváděl, 
promluvili také senátor Pavel Kárník, kato-
lický farář P. Josef Nerad, za evangelickou 
obec Jonáš Hájek a na závěr vrchní zemský 
rabín Karol Sidon. Organizátoři piety také 
dramaturgicky velmi citlivě do programu 
zařadili dětský sbor a krátké dramatické 
pásmo tematizující antisemitismus a na-
cistickou zlovůli. K významu této chvíle 
přispělo zejména to, že se každý řečník ujal 
svého nesnadného úkolu s prostou lidskostí 
a bez falešného patosu, každý po svém po-
jmenoval těžko představitelnou tíhu této 
oběti, i tu skutečnost, že se již nesmí nikdy 
opakovat. Nebylo přitom možné mlčky pře-
jít děsivou aktuálnost ve světle současného 
válečného dění, které se odehrává neda-
leko od nás. Těžko nemyslet na ty, kteří 
dnes trpí podobně, jako trpěli ti, na které 
vzpomínáme. Jeden z mluvčích připomněl 
citací myšlenku Johna Donne: „Žádný člo-
věk není ostrov sám pro sebe, každý je kus 
nějakého kontinentu, část nějaké pevniny; 
jestliže moře spláchne hroudu, je Evropa 
menší, jako by to byl nějaký mys, jako by 
to byl statek tvých přátel nebo tvůj: smrtí 
každého člověka je mne méně, neboť jsem 
část lidstva. A proto se nikdy nedávej ptát, 
komu zvoní hrana. Zvoní tobě.“  

Libor Vodička
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Zeleň v ulicích města
V uplynulých letech jsme změnili pří-

stup města k zeleni. Vše začalo v roce 2019, 
kdy se podařilo pozměnit projektovou do-
kumentaci Tř. J. Švermy a zamýšlené trav-
naté pásy nahradit štěrkovými záhony se 
suchomilnými travinami, narcisy a třapat-
kami. Stejně tak se povedlo u lip od nádraží 
k Domu služeb změnit projekt, který pů-
vodně počítal s vytvořením 20cm širokého 
pásu trávníku. Nově jsme prostor kolem lip 
zvětšili, instalovali umělou závlahu a osá-
zeli květinami.  

V následujících letech jsme se snaži-
li postupně místa se zelení rozšiřovat. Již 
opravenou ulici K. H. Borovského za školou 
jsme doplnili o výsadbu štěrkových záhonů 
se skladbou rostlin, které kvetou v průbě-
hu celého letního období. 

Tam, kde to bylo možné, jsme znovu vy-
sadili stromy v ulicích. V ul. 28. října, Svo-
body, Ke Hřišti, Tř. 5 května, Hellichově, 
Přátelství, Na Kopci, Za Statkem na hřbi-
tově nebo k cestě od Tesca ke kostelu.  Sna-
hu o návrat zeleně do ulic jsme podpořili 
i projekční prací. Projektová dokumentace 

na zeleň je dnes již zpracována i pro vypro-
jektované stavby Bačova, Milčické ulice, 
zatáčky u spořitelny, nebo ve studiích v Tř. 
5. května, proluky u lékárny, Krátké a dal-
ších.

Dlouhodobě jsme vnímali deficit zele-
ně v ulicích v jižní části města. Pro Tř. 5. 
května se nyní zpracovává dendrologický 
posudek a pracuje se na studii pro celou uli-
ci. I z tohoto důvodu jsme se rozhodli pro 
umístění osázených květináčů na lampy 
v ul. Petra Bezruče. Ač se jedná o okrasný 
prvek, který najdeme ve větších městech 
obvykle v centru (např. v Kolíně, Litomě-
řicích nebo v Turnově), věříme, že si to jih 
města zaslouží.

Samozřejmě si uvědomujeme, že péče 
o zeleň město něco stojí. Pokud chceme žít 
v místě, kde se nám má líbit, těmto inves-
ticím se nevyhneme. Tuto finanční zátěž 
se snažíme eliminovat získáváním dotací. 
V uplynulých letech se podařilo získat dota-
ce na výsadbu nové zeleně pod Westernem, 
u Rejnoka, v parku, nebo třeba v okolí vá-
lečných hrobů.

Tato změna ve financování zeleně byla 
nastartována již v dubnu 2019, kdy se poda-
řilo přesvědčit zastupitelstvo, které původ-
ně trvalo na revitalizaci „lesíku“ u Benešá-
ku z vlastních prostředků, a následně jsme 
díky zpracované žádosti pro tento kousek 
zeleně získali dotaci 755.703,06 Kč. A celko-
vě získané dotace na zeleň již dosáhly výše 
takřka 5 milionů korun.

Ač se přínos zlepšování životního pro-
středí nedá přepočítávat jen na peníze, sna-
žíme se finanční náklady minimalizovat.

S přáním krásného léta 
Tomáš Vodička

Máme v Pečkách šikovné děti. A já jsem 
s velkou radostí některé z nich přijala na 
konci června na radnici a poděkovala jim 
za fantastickou reprezentaci školy i města. 
Uplynulý školní rok nebyl lehký, o to víc si 
vážím toho, jak se s tím všichni poprali   

Oceněni byli Štěpán Levíček, Marek 
Štegl (IV.A), Adam Ort, Štěpán Dekaste-
llo (IV.B), Tadeáš Pavlů, Kateřina Čiháko-
vá, Alžběta Jetmarová, Ema Chaloupková 
(IV.C), Hana Schulzová (V.A), Matěj Dvo-
řák, Ondřej Dvořák, Ondřej Váňa (VI.B), 

Ocenění žáci
Mirek Pýcha, Dominik Holý, Štěpán Želez-
ný (VI.C), Tereza Jeřábková (VII.A),    Vik-
tor Dejak (VII.D), Sofia Ben (VIII.C), Pavel 
Hübner, Tereza Lněníčková, Kateřina Zvo-
níčková (IX.A), Anna Doležalová (IX.B), 
Nela Hübnerová, Klára Kosová (IX.C), Do-
minik Čech, Olliver De La Luz, Anna Pe-
tránková, Šimon Stránský (IX.D)

Děkuji moc i všem rodičům a pedago-
gům. A všem přeji klidné a prosluněné 
prázdniny. 

Alena Švejnohová

Příspěvek 
na bydlení

Pomůžeme Vám ověřit, zda máte nárok

Ekonomická situace rodin se strmě 
zhoršuje. Týká se to i rodin se stabilním 
sociálním zázemím, které donedávna 
zvládaly hradit běžné výdaje. Proto při-
cházíme s pomocí při ověření nároku na 
výplatu Příspěvku na bydlení.

Každé pondělí budou obyvatelům Pe-
ček a Velkých Chvalovic k dispozici po-
radci Šárka Lauko a Jaroslav Mašek. 
Společně s Vámi projdou doklady uvedené 
níže a pomohou Vám propočítat, zda na 
základě vašich prokazatelných výdajů na 
bydlení máte nárok na příspěvek od státu. 
Poradí Vám, na koho se máte obrátit a jak 
postupovat při podání žádosti.

Nejste si jisti, zda patříte do nárokové 
skupiny? Přijďte se zeptat našich porad-
ců. Najdete je na radnici v Pečkách od 
1. srpna 2022 vždy v pondělí mezi 13:00 
a 16:00 hodinou.

Pro posouzení nároku na Příspěvek na 
bydlení je nutné na konzultační schůzku 
přijít s těmito informacemi a dokumenty:

• První podmínkou pro přidělení pří-
spěvku je skutečnost, že jako žadatelé 
o příspěvek jste vlastníky, nájemci, pod-
nájemníci bytu nebo domu.

• Za vlastníka bytu se považuje také oso-
ba, která byt užívá na základě služebnosti 
celého bytu (tzv. věcné břemeno užívání). 

• Pro rok 2022 může vzniknout nárok 
na příspěvek na bydlení rovněž vlastníku, 
který užívá k trvalému bydlení stavbu pro 
individuální či rodinnou rekreaci.

• Dále si přineste doklady o Vašich pří-
jmech za předchozí kalendářní čtvrtletí. 
Pokud budeme žádat o dávku v letošním 
srpnu, potřebujeme doložit příjmy za du-
ben, květen a červen roku 2022 (II. čtvrtletí 
roku 2022).

• A to jak své, tak ostatních členů do-
mácnosti. Jedná se zejména o příjmy ze 
zaměstnání, příjmy z podnikání a jiné sa-
mostatné výdělečné činnosti a dále dávky 
nemocenského a důchodového zabezpečení 
a podporu v nezaměstnanosti. Za příjem se 
považují také přídavky na dítě a rodičovský 
příspěvek. Za příjem se nepovažuje příjem 
ze závislé činnosti (zaměstnání na základě 
uzavřené pracovní smlouvy, dohoda o pra-
cích konaných mimo pracovní poměr) u ne-
zaopatřených dětí.

• V neposlední řadě potřebujeme dokla-
dy o skutečně uhrazených nákladech, a to 
především za nájemné a zálohy na služby 
a energie.

Konkrétně se jedná o zálohy na plyn, 
elektřinu, vodné/stočné, dodávku tepla, ná-
klady na provoz výtahu, osvětlení společ-
ných prostor v domě, úklid společných pro-
stor v domě, odvoz odpadních vod a čištění 
jímek, vybavení bytu společnou televizní 
a rozhlasovou anténou a odvoz komunál-
ního odpadu, případně náklady za pevná 
paliva.

• Zmíněné náklady musí být dále podlo-
ženy doklady o zaplacení, například výpi-
sem z účtu, ústřižkem z uhrazené poštovní 
poukázky, příjmovým pokladním dokla-
dem, nebo potvrzením od příslušných doda-
vatelů energií a služeb, že vůči nim nemáte 
žádné neuhrazené závazky. Dokládané fak-
tury musí být samozřejmě originálem.

• Za výdaj není považována splátka hy-
potéky, náklady za internetové připojení 
apod.

Iveta Minaříková, místostarostka 
a Michaela Šímová, Člověk v tísni
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Zápis z jednání Zastupitelstva města Pečky dne 15. 6. 2022

Úpravna vody
Mám radost, že se nám podařilo po mno-

ha složitostech a překážkách dokončit prv-
ní etapu projektu na vybudování úpravny 
vody. Máme kompletně vyprojektovanou 
a schválenou stavbu. Vysoutěžili jsme zho-
tovitele, který úpravnu postaví. Zastupitel-
stvo schválilo její realizaci. Teď se dobře 
připravuje na podání žádosti o dotaci. Jed-
ná se o poměrně nákladnou stavbu, proto 
budeme rádi, když budeme v žádosti o do-
taci úspěšní. 

Předpokládáme, že úpravnu budeme 
stavět necelé dva roky. S realizací může-
me začít již letos. A tak se můžeme těšit na 
chutnější a zdravější vodu, delší životnost 
koncových zařízení jako jsou rychlovarné 
konvice, žehličky, pračky, kávovary atp. 

Navíc odbouráme naši závislost na ko-
línském vodovodu, kterým přimícháváme 
vodu z našeho zdroje, abychom plnili poža-
dované parametry pro pitnou vodu.

Iveta Minaříková

Projednávané body Předkládá Hlasování

Starostka a místostarostka města informovaly o ak-
tuální situaci ve městě - projednání protihlukové stě-
ny, získání dotace na adaptační skupiny z MŠMT

Alena Švejnohová 
Iveta Minaříková ZM bere na vědomí

Rozpočtová opatření č. 8/2022 Alena Švejnohová pro: (18) jednohlasně; proti: (0); zdržel se: (0) 

Uzavření smlouvy o dílo s dodavatelem a zhotovite-
lem stavby „Úpravna vody Pečky, zdroj Tatce“ Iveta Minaříková

pro: (16) Korouš, Janáčková, Vodička, Švejnohová, 
Schulz, Železný, Minaříková, Dürr, Horynová, Schür-
zová, Heroldová, Jedlička, Krištoufek, Katrnoška, Fej-
far, Paluska 
proti (0); zdržel se: (2) Vinohradník, Jiran

Odkoupení pozemku č.p. 462/57 k.ú. Tatce  Tomáš Vodička pro: (18) jednohlasně; proti: (0); zdržel se: (0) 

Rozpočtová opatření č. 9/2022 Alena Švejnohová

„pro: (16) Janáčková, Vodička, Korouš, Železný, Schulz, 
Katrnoška, Švejnohová, Horynová, Minaříková, Schür-
zová, Paluska, Dürr, Jedlička, Vinohradník, Jiran, 
Heroldová 
proti (0); zdržel se: (2) Krištoufek, Fejfar“

Městský úřad Pečky 
se vrací k předcovidové 
otevírací době, zároveň 
se ruší používání skleně-
ných mezidveří a vyvolá-
vacího telefonu.

Navštivte nás v úřední době: 
 Po  6.30 - 11 a 11.30 - 17 hodin
 Út  7.30 - 11 a 11.30 - 15 hodin
 St  6.30 - 11 a 11.30 - 17 hodin
 Čt  7.30 - 11 a 11.30 - 15 hodin
 Pá 7:00 - 11 hodin

• Během úředních hodin se už 
nemusíte objednávat ani nic do-
mlouvat předem.

• Jediná výjimka platí u sta-
vebního úřadu. Pokud jej budete 
muset navštívit v jiné dny, než 
v pondělí a ve středu, naplánujte 
si schůzku na telefonním čísle 321 
785 556. Úředníci na stavebním 
úřadě mají již domluvená jednání 
se stavebníky nebo výjezdy.

Děkujeme za pochopení a těší-
me se na vaši návštěvu.

Dobré zprávy starostky
ZíSKaLi JSME DOTaCi 
20.000.000,- Kč 
PrO KuLTurNí 
STřEDiSKO!
V minulém roce jsme dokončili nároč-

nou opravu přízemí našeho Kulturního 
střediska. 

Kdo ještě neviděl nové foyer, klub nebo 
spodní bar, měl by se přijít podívat, nejlépe 
se zúčastnit nějaké akce. Nyní se nám po-
dařilo získat dotaci ve výši 20.000.000,- Kč 
na rekonstrukci sálů a interiérů 1. NP, včet-
ně vzduchotechniky a výtahu.

Náš sál se konečně stane bezbariérovým, 
aby mohl bez problémů sloužit všem. 

V nejbližších týdnech vyhlásíme soutěž 
na dodavatele. Stavební povolení již máme. 

Celá rekonstrukce by měla být hotová do 
konce roku 2023.

VYBuDuJEME NÁDrŽE 
Na DEŠŤOVOu VODu

Šetřit vodou a hospodařit i s tou dešťo-
vou je nejen úsporné, ale stává se nutností. 

Velkou radost nám proto udělalo, že naše 
snaha nevyšla naprázdno a městu Pečky 
se podařilo získat dotaci ve výši 3.426.066,-  
Kč na podzemní nádrže k záchytu dešťové 
vody. 

Kromě nádrží se vybudují také dešťové 
svody, bezpečnostní přepady a výtlačné po-
trubí. 

Nádrže tak budou nově mít:
Kulturní středisko
areál Pečeckých služeb
Dům s pečovatelskou službou

Zadrženou dešťovou vodu budeme vyu-
žívat například k zalévání městské zeleně.

Máme radost za přírodu i za město. 

a teď pozor! 
V našem městě se bude natáčet film. Pe-

čecký rodák a režisér Dan Pánek točí film 
Děti Nagana, kterému jsem velice ráda 
udělila záštitu. Na konci července se bude 
natáčet v ZŠ Pečky a premiéra je napláno-
vána na 25. výročí našeho vítězství v Naga-
nu, v únoru 2023. Stále se hledají kompar-
zisté, podívejte se na nástěnky ve městě.

Krásné dny
Alena Švejnohová, starostka města

u Benešáku přibyl veřejný gril
Všichni milovníci letního grilování 

a dobrého jídla jistě ocení náš nový měst-
ský mobiliář. V zákoutí u Benešáku přibyl 
nový veřejný gril, který je volně k dispozi-
ci. U grilu najdete i piknikové posezení, dvě 
dřevěné lavičky a samozřejmostí je i odpad-
kový koš.

Gril má nastavitelnou výšku, dostatečně 
velkou plochu pro grilování masa i plochu 
pro grilování zeleniny a ryb. 

K masu a ostatním dobrotám nezapo-
meňte přibalit dřevěné uhlí a grilovací ná-
činí. To na místě nenajdete.

U grilu si užijte příjemnou zábavu a po-
sezení s přáteli. Jen vás moc prosíme, abys-
te po sobě vše uklidili, než budete odchá-
zet, aby si griloviště stejně užili i ostatní. 

Inspiraci a technické výkresy nám po-
skytlo město Ždár nad Sázavou, které letos 
instaluje již druhý veřejný gril. Vlastní vý-
roby se ujal Jiří Lazar, kterému tímto děku-
jeme za skvělé řemeslné zpracování.

Tomáš Vodička



Zprávy z radnice / Spolky4 Pečecké NOVINY            2022 | 7-8

Výzva pro odběratele pitné vody
Vážení odběratelé, dovoluji sl vás Infor-

moval o probíhající situaci v zásobování pit-
nou vodou.

Dodávka pitné vody v Pečkách, Velkých 
Chvalovicích a Milčicích je zajištěna míše-
ním vody z vlastního zdroje vody z prame-
niště Tatce, a dále pitné vody ze skupino-
vého vodovodu Kolín. Vodní zdroj v Tatcích 
má na základě provedených hydrodyna-
mických zkoušek z července 2019 dostateč-
nou vydatnost. Pro plnění limitů kvality 
pitné vody však musíme vodu z vlastního 
zdroje mísit s pitnou vodou ze skupinové-
ho vodovodu Kolín. Na vodním zdroji pro 
skupinový vodovod Kolín z prameniště ve 
Třech Dvorech je však vlivem nepříznivých 
klimatických podmínek, zejména nedostat-
kem srážek, zaznamenán pokles vydatnos-
ti prameniště.

Společnost Energie AG Kolín a.s., která 
je provozovatelem skupinového vodovodu 
Kolín, oznamuje, že množství vody ze stá-
vajících zdrojů podzemních vod nedostaču-
je zejména v odběrových špičkách. Na sku-
pinovém vodovodu Kolín tak i nadále hrozí 
přechodný nedostatek pitné vody vlivem 
kropení travních porostů, napouštění ba-
zénů, mytí aut, dopouštění vlastních zdro-

Šmejdi stále cílí na seniory
V souvislosti se zvýšenými cenami ener-

gií se objevují různí nepoctiví obchodníci, 
kteří se se svými „výhodnými nabídkami“ 
zaměřují mimo jiné na seniory. Občanská 
poradna Respondeo v Pečkách zaznamena-
la už několik problematických případů. 

„Stoupající ceny energií jsou už několik 
měsíců tématem, které se objevuje pravi-
delně v naší poradně. Radíme klientům 
s výběrem dodavatelů, protože se objevují 
různí nepoctiví obchodníci, kteří využíva-
jí neznalosti a nepozornosti klientů, a do-
káží je přesvědčit k podpisu nevýhodných 
smluv“, říká Hedvika Stuchlíková, vedoucí 
Občanské poradny. V některých případech 
zase společnosti klientům vyměřily velmi 
vysoké zálohy a doplatky. I s tím se obracejí 
na pracovníky občanské poradny.

O pomoc žádají také klienti, kteří uza-
vřeli různé nevýhodné smlouvy, ať už se 
týkají nabídky zboží či služeb, po telefonu. 
„Bohužel i přes veškerou snahu seniory 
neustále informovat skrze média o prakti-
kách různých šmejdů, stále se setkáváme 
s lidmi, kteří uzavřeli nevýhodné smlouvy 
po telefonu. Obchodníci umějí být velmi 
přesvědčiví“, vysvětluje Hedvika Stuchlí-
ková. 

Mnohdy osamělí senioři si rádi po telefo-
nu popovídají a po dlouhém rozhovoru už je 
jim hloupé si nic nekoupit. „A přesně na to 
obchodníci sázejí“, dodává vedoucí občan-
ské poradny, která svým klientům radí, jak 
by měli postupovat v případě, že objedna-
né zboží nebo službu nechtějí, jak mohou 
od takto uzavřených smluv odstoupit, jaká 
mají práva. 

Její klienti se často stydí, že nějakou 
nevýhodnou smlouvu podepsali, a bojí se 
o problému říci svým blízkým. „Nevědí ale, 
jak situaci řešit. Stává se tak, že propásnou 
lhůtu 14 dnů na odstoupení od smlouvy“, 
vysvětluje Hedvika Stuchlíková a podo-
týká, že rozhodně není zač se stydět: „Ob-
chodníci jsou trénovaní na to, aby klienty 
přesvědčili k nákupu.“

Bezplatné poradenství mohou zájemci 
využít každý čtvrtek od 13 do 17 hodin ve 
Vzdělávacím centru Pečecka, na jehož pro-
voz přispívá také Dobrovolný svazek obcí 
Pečeckého regionu. Další nejbližší pobočky 
občanské poradny Respondea jsou v Nym-
burce a Poděbradech.

www.respondeo.cz
tel. 731 588 632

email: poradna@respondeo.cz

Neznámý politický vězeň
Na pečeckém hřbitově najdeme hrob ne-

známého politického vězně. Ten je vytvo-
řen teracem – umělým kamenem. Teraco 
z kterého je vytvořený jak hrobový rám, 
tak i náhrobek, má částečně vymytou po-
jivovou složku, takže jednotlivé kamínky 
vystupují oproti původní broušené hladké 
úpravě. Dále má teraco na několika mís-
tech praskliny a uražené části. Povrch je 
lokálně zčernalý a zašpiněný. Kamenná ná-
pisová deska má setřelé zlacení písma a vy-
padanou spáru mezi deskou a teracovým 
náhrobkem. 

O samotném pohřbeném nic nevíme. 
Má se jednat o neznámého politického 
(nebo polského) vězně, který zemřel při 
německém transportu smrti v roce 1945. 

O koho se jedná a jaké byly okolnosti po-
hřbu se dnes již asi nedozvíme. Na konci 
války docházelo k velkým přesunům lidí. 
Známé jsou transporty smrti směřující ze 
západních a severních Čech směrem na jih. 
Zjistit zda a jaký transport jel přes Pečky 
je pravděpodobně nemožné. Navíc, kromě 
těchto transportů, jezdily přes město i laza-
retní vlaky německé armády. 

Zjistit, v jakém vlaku neznámý vězeň 
přijel, už asi nepůjde. Ať už to byl kdokoli, 
byl pochován s pietou do řádného hrobu. 

Pokud máte jakékoli informace o této 
události, fotografie, vzpomínky příbuz-
ných, známých, budeme rádi, když se o ně 
s námi podělíte.

Tomáš Vodička

jů vody (studny, vrty, dešťové akumulace) 
apod. Z tohoto důvodu společnost Energie 
AG Kolín a.s. požádala místně příslušný 
vodoprávní úřad o vyhlášení dočasného 
omezení užívání pitné vody od 20. 6. 2022 
do 20. 9. 2022. To znamená, že vodu odebí-
ranou z vodovodu bude možné v tomto ob-
dobí využívat pouze pro pitné a hygienické 
účely. Bude tak zakázán odběr pro zavlažo-
vání zeleně, napouštění bazénů, mytí aut, 
dopouštění vlastních zdrojů vody (studny, 
vrty, dešťové akumulace) apod. Jelikož 
jsme také odběrateli pitné vody ze skupino-
vého vodovodu Kolín, bude se toto opatření 
týkat i nás.

Ke zlepšení stávajícího stavu podniká-
me koncepční opatření. V současnosti je 
již zpracovaná projektová dokumentace 
výstavby vlastní úpravny vody, a aktuálně 
probíhá zadávací řízení na dodavatele této 
důležité vodohospodářské stavby, která po-
sílí naši nezávislost, a zároveň zvýší kvalitu 
pitné vody.

Věříme, že společnými silami se nám 
podaří uvedené kritické období zvládnout.

Děkujeme za pochopení.
Adam Brant

PŘIJMEME
správce/údržbáře
objektu továrny JOUZA Pečky

Požadujeme:
• manuální zručnost
• zodpovědnost, samostatnost
• základní práce s PC (WORD, EXCEL)
• řídičský průkaz sk. B

Podmínky:
• finanční ohodnocení dle dohody
• na hlavní pracovní poměr
• plný nebo částečný úvazek

Náplň práce:
• technická správa objektu továrny
• drobné údržbářské práce
• sekání trávy, drobný úklid

Nástup možný ihned,
nejpozději od 1. 9. 2022.

Kontakt: 
JOUZA Pečky 

Tř. 5. května 183, 289 11 Pečky
Tel.: p. Bahník - 724 254 951

Trénink paměti 
pro seniory  
v Pečkách

Stává se Vám občas, že zapomínáte? Nej-
lepší je prevence! Mozek je také sval, a je 
potřeba ho trénovat. A senioři v Pečkách 
k tomu mají příznivé podmínky. Pečovatel-
ská služba města Pečky v rámci svého Seni-
or klubu již 8 let nabízí pro seniory Trénink 
paměti díky skvělé spolupráci s trenér-
kou paměti, Mgr. Petrou Hirtlovou, PhD., 
kterou si dámy (ano…muži nám teď moc 
nechodí…) velmi oblíbily. A klobouk dolů 
před některými účastnicemi, které pravi-
delně dochází na trénink paměti již těchto 
8 let. Foto je ze středy 29. 6., kdy  účastnice 
letošního ročníku obdržely tradiční „vy-
svědčení“. Nové zájemce o trénink paměti 
přivítáme i přes léto, ani v létě nenecháme 
mozek zahálet :-). Zájemci mohou volat na 
tel. 606 383 866 nebo psát na e-mail info@
pspecky.cz.

Petra Čermáková, ředitelka Pečovatelské 
služby města Pečky
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Výstava obrazů Bohumila Kulveita
V Městské knihovně Svatopluka Čecha 

v Pečkách proběhla v červnu výstava ob-
razů pečeckého malíře Bohumila Kulveita 
(1909-1976), který byl také výborný peda-
gog, sportovec a ochotník. Jsme rádi, že se 
podařilo touto výstavou mistrova díla při-
pomenout.

Děkuji za pomoc a podporu při přípravě 
výstavy panu radnímu Vodičkovi, panu Li-
boru Vodičkovi a panu Jiřímu Rückerovi.

Vzpomínky na Bohumila Kulveita
Ve středu 1. června jsme se sešli v měst-

ské knihovně, abychom slavnostní vernisá-
ží zahájili výstavu maleb a kreseb pečecké-
ho malíře Bohumila Kulveita, kterou kon-
cepčně připravili a do podstřešního sálu 
knihovny nainstalovali Josef Holešovský 
a Lenka Třísková. Ti také v úvodu nejen 
srdečně přivítali všechny hosty a účastní-
ky vernisáže, ale zejména zavzpomínali na 
osobnost Bohumila Kulveita (1909–1976), 
který se nesmazatelně zapsal do kulturních 
dějin města Peček nejen jako talentovaný 
výtvarník, ale také jako činný člen skaut-
ského hnutí i místního Sokola; divadelní 
ochotník podílející se zejména na tvorbě 
dekorací a výpravy; stejně tak jako aktiv-
ní sportovec tělem i duší, spoluzakladatel 
oddílu ledního hokeje a tenisu. Doktor Ho-
lešovský se mimo jiné představil jako Kul-
veitův bývalý žák zdislavické školy v letech 
1955-57 a odhalil nám jinou stránku osob-

nosti i povahy „mistra“, jak B. Kulveita na-
zýval. Z jeho poutavého vyprávění byl cítit 
nehynoucí obdiv a láska k našemu rodáko-
vi, na jehož ryzí lidskost dále zavzpomínal 
rovněž umělecký rytec a řezbář Jiří Rüc-
ker, který zajímavý životní příběh doplnil 
o další podrobnosti. 

    Představu o Kulveitově výtvarném 
stylu jsme si mohli odnést z několika desí-
tek olejových maleb i drobnějších kreseb, 
jež se vyznačují realistickým zachycením 
skutečnosti a precizním ztvárnění detai-
lů. Malíř – samouk měl rád historii (kterou 
i učil) a celá řada historických námětů také 
vstoupila do jeho obrazů, ať již se týkaly 
fantazijních rekonstrukcí dávno zaniklých 
staveb, anebo událostí. Je dobře, že jsme 
si díky práci personálu knihovny, organi-
zátorky výstavy Lenky Třískové i přítom-
ných pamětníků mohli připomenout život 
a dílo této výrazné osobnosti.        

Libor Vodička

Před oponou, 
za oponou

Mé dnešní povídání se vrací k zábavám, 
které před dávnými lety poskytovala svým 
obyvatelům Praha. O mnohém jsme se do-
zvěděli, mnohé nás pobavilo, potěšilo či po-
učilo. Možná si někteří čtenáři vzpomenou.

O divadle, ale ne o vznešeném umění. 
Protože herci a herečky mají všeobecně 
smysl pro humor, tedy o humoru. Příkla-
dem, kdy herec kolegovi na jevišti provede 
kulišárnu, jsou divadelní dopisy. Text je 
připraven, ale pokušitel podá prázdný pa-
pír. Viz Hana Kvapilová Eduardu Vojanovi 
s tím, aby ho hlasitě přečetl. Záleží na tom, 
jak se postižený vykroutí. A kupodivu ten 
den hrdinu bolely oči, i požádal o přečtení 
paní Kvapilovou. Jak to dopadlo?

Z celkem nedávné doby je následující 
vtip Rudolfa Deyla ml. vůči Josefu Bekovi 
v roli mouřenína Othella. Deyl skoupil ce-
lou první řadu v hledišti a „lístky zadal pře-
dem vytipovaným pražským černochům. 
Když se rozhrnula opona, zíral nalíčený 
žárlivec do dvakrát deseti bělem rodilých 
mouřenínů“. 

Není divadla bez zákulisí a jeho pracov-
níků. Taková opona občas sehrála roli ko-
mika. Na konci proslulé hry „Mlynář a jeho 
dítě“ hrdinka Marie „zesnula v Pánu“. Na 
tato slova pastora Dobromila má spadnout 
„kardýna“, ale nepadá a nepadá. Zoufalý 
pastor k předepsanému textu přidává: „Po-
modleme se třikrát Otče náš a Zdrávas za 
zemřelou“ a modlí se. „Báby v divadle se 
rozbrečely a začaly se modlit a teprve při 
třetím Otčenáši ta pitomá kardýna slítla.“

První, co diváci při zdvižení opony uvi-
děli, byla budka napovědy, sufléra. Ti byli 
různé letory. „…tajemný napovídal tiše, 
takže herec nic neslyšel, táborový řval na 
celé divadlo, šprýmující schválně nenapoví-
dal a cynicky sledoval, jak oběť plave, uka-
zující místo napovídání ukazoval“.

Proslulým napovědou byl pan Jarošek. 
Do budky si bral dvě piva a jestliže herec 
jeho pomoc nepotřeboval, udělal si pohod-
lí, upíjel se zásob, „škrábal se, kde třeba, 
šňupal“. Ucho se utrhlo při jisté hře, kdy 
rozměrné zrcadlo ke gaudiu diváků odkry-
lo vnitřek napovědovy budky, v níž „Jaro-
šek právě hověl všem svým choutkám na-
jednou“.

A kolikpak to tehdy nezbytným napově-
dům ročně hodilo? Nevíme, ale operní su-
flér si v sezóně 1922-23 přišel až na více než 
25 tisíc Kč.

Z. Ferešová

Město Pečky vyhlašuje pro 
rok 2022 II. kolo výběro-
vého řízení pro poskytnutí 
Půjčky pro rekonstrukci 
bydlení s  roční úrokovou 
sazbou 3,75 % p.a. Přijímá-
ní žádostí proběhne v době 
od 1. 8. 2022 do 31. 8. 2022. 
Formuláře žádostí jsou ke 
stažení na stránkách města 
Pečky, nebo v kanceláři č. 13. 
Informace na telefonu číslo:

321 785 051.

Pečin 2022
Vážení a milí spoluobčané, i v letošním 

roce vyhlašujeme cenu Pečin roku 2022. 
Vaše nominace je oceněním toho, co se 
v našem městě povedlo nebo co nám udě-
lalo radost. Své návrhy můžete posílat do 
31. 7. 2022 na mailovou adresu: janackova@
nasepecky.cz. Pro účely nominace prosím 
uveďte jméno projektu, proměny nebo 
akce, kterou chcete ocenit, zodpovědnou 
osbou a také krátce popiště proč jste se pro 
nominaci rozhodli a jak daná věc prospěla 
našemu městu. 

Od poloviny srpna pak hlasováním sami 
zvolíte vítěze. Hlasování proběhne elektro-
nicky na facebookovém profilu města Peč-

ky nebo prostřednictvím anketních lístků, 
která budou k dostání ve vybraných obcho-
dech. Cenu Pečin roku 2022 opět předáme 
na farmářských trzích, a to v sobotu 10. 9. 
2022. 

Vítězové předchozích ročníků:
2018 - FIT Pecky
2019 - EKOtým místní základní školy 

pod vedením paní učitelky Kateřiny Čihá-
kové

2020 – Rekonstrukce sokolovny
2021 – Stopovací hra od MC Pramínek po 

Pečkách a také revitalizace Benešáku
Těšíme se na letošní nominace! 

Za NAŠE PEČKY – Viktorie Janáčková 

V neposlední řadě patří velké poděková-
ní ředitelce Městské knihovny paní Vlaďce 
Krulišové, jejím kolegyním a panu Františ-
kov Hálovi. Odvedli obrovský kus práce. 
Bez nich by se výstavu nepodařilo realizo-
vat.

Děkuji také majitelům obrazů, kteří je 
pro tuto výstavu zapůjčili a také panu dok-
toru Holešovskému, který neváhal přivést 
mistrova díla z velké dálky.

Lenka Třísková

Letní akce s Našimi Pečkami
21. 8. Letní sáňkovačka
Přijďtě se s námi sklouznout po vodě 

a užít si příjemné letní odpoledne na Pečec-
ké „sáňkovačce“ v našem městském parku. 
Akce je určena především dětem, ale i do-
spělí si určitě najdou nebo přinesou vlastní 
zábavu. Jako hlavní atrakce připravujeme 
obří vodní skluzavku a ukázky zajímavých 
letních či společenských her. Na místo si 
můžete přinést vlastní deky a jídlo a zapo-
jit se tak do komunitního pikniku, při kte-
rém si můžeme příjemně přátelsky posedět 
a popovídat. 

3. 9. Garážový výprodej 
První zářijovou sobotu pro vás v Ha-

vránkově mlýně opět připravujeme již tra-
diční garážový výprodej, kde můžete pro-
dat nebo koupit opravdu různorodé zboží 
– od knih, přes oblečení, až po domácí nebo 
sportovní potřeby a vybavení. Přijďte pro-
dat, co již neupotřebíte nebo koupit co ještě 
ani nevíte, že potřebujete. 

10. 9. Farmářské trhy
Druhou zářijovou sobotu se opět budeme 

mít možnost setkat s místními farmáři a tr-

hovci, od kterých si budeme moct nakoupit 
nejen sezónní plodiny, ale také mnoho pro-
duktů výrobců z blízkého okolí. Dopolední 
akci na prostranství před Kulturním stře-
diskem uzavřeme vyhlášením Pečinu roku 
2022. 

17. 9. Food festival 
ve Velkých Chvalovicích
Uvařte, upečte, ugrilujte nebo umíchejte 

jakékoliv pochutiny nebo dobroty a podělte 
se se svými sousedy, kamarády a známými 
o své oblíbené recepty! Svá kulinářská díla 
můžete nabízet zdarma nebo prodávat a se 
svým výdělkem se také můžete podílet na 
dobré věci, protože výtěžek z akce plánuje-
me použít na dobročinné účely. Aby však 
měli naši kuchaři své výrobky komu pro-
dávat, potřebujeme co nejvíce hladových 
krků; zastavte se tedy v sobotu kolem pole-
dne na Chvalovické fotbalové hřiště! 

Pro více informací o těchto akcích, pro-
sím, sledujte facebookový profil Naše Peč-
ky nebo naše webové stránky na www.na-
sepecky.cz. 

Viktorie Janáčková
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20. července uplyne 14 
let, kdy nám zemřel náš 
tatínek a dědeček, pan 
František Kolenčík 
z Peček.

Vzpomíná rodina

Vzpomínáme

V letošním roce 2022, uplyne 26 let od 
úmrtí moji babičky, paní Marie uhlířo-
vé, rozené Šiklové. 11 let od úmrtí ma-
minky paní Jany Pokorné, rozené Uhlí-
řové. 4 roky od úmrtí strýce, pana Petra 
uhlíře z Velkých Chvalovic.

Děkuji všem za tichou vzpomínku.
Nikdy nezapomene Jiří Pokorný.

Dne 19. 7. 2022 to mu 
bude 23 let co nás opus-
tila paní irena Boumo-
vá z Dobřichova.

Stále vzpomíná dcera 
Vendulka

Poštovní holubi v Pečkách
Dnes si povíme něco o největším závodě 

konaném u nás. Soutěže se účastní zejmé-
na holubáři z Moravy, pro které je účast na 
tomto závodě prestižní událostí.

V neděli 12. 6. 2022 časně ráno v Kraj-
kové na Sokolovsku odstartoval největší 
závod poštovních holubů v Česku. Desítky 
tisíc holubů urazí během jediného dne ně-
kolik set kilometrů na cestě ze západu Čech 
na Moravu nebo až na Slovensko. Start nej-
populárnějšího závodu provázelo ráno slu-
nečné počasí s jasnou oblohou, což usnad-
ňuje holubům orientaci při cestě domů.

Na letiště v Krajkové na Sokolovsku 
dorazilo letos 14 kamionů. Efektivní podí-
vaná na startu víc jak 23 tisíc poštovních 
holubů netrvala ani minutu. Ptáci párkrát 
obkroužili bývalé letiště Květná a zamířili 
k domovu.

Největší moravský závod se letos konal 
již po šestadvacáté. Bylo by tedy dobré troš-
ku i zavzpomínat. V roce 2000 proběhly dva 
ročníky s fantastickými účastmi 35 901 a 34 

121 startujících holubů. Rekordní počet byl 
však nasazen následujícího roku při prv-
ním ze tří tehdy konaných celomoravských 
Chebů – 36 464 kusů. Toto číslo nebylo již 
dosud překonáno. Roku 2002  se opět ko-
naly tři společné Cheby a ukázalo se, že na 
Moravě je zkrátka „přechebováno“. Ročník 
2003 se konal ve značně omezené formě 
a poté nastal na dlouhé tři roky útlum. Na 
Moravě docházelo k různým pnutím a ne-
byla tedy schopná se na společném závodu 
domluvit.

Impulsem k obnovení velkého závodu 
na střední trati se stala až katovická tra-
gédie, kdy při výstavě v Polsku 28. 1. 2006 
spadla výstavní hala, pod níž přišli o život 
i někteří naši kolegové. Bylo dohodnuto, 
příště se bude konat pouze jeden společný 
závod v roce a jeho název Katovický memo-
riál, nám bude navždy připomínat památ-
ku našich kamarádů.

Petra Mašínová

Výletníci
Velkou akcí Výletníků byl koncem dub-

na několikadenní pobyt ve Františkových 
Lázních. Měli jsme to s polopenzí a třemi 
procedurami. Jelo nás celkem čtrnáct, do-
poledne jsme si užívali procedury a odpo-

Minigolf Pečky
Minigolfisté již začali užívat svou novou 

klubovnu a část vybudovaného hřiště, kam 
bylo položeno prvních šest drah, kde kaž-
dou středu trénují děti. Další část hřiště se 
upravuje a koncem června by se měly pře-
stěhovat další dráhy.

Naši hráči se zúčastnili turnajů v Ra-
dotíně a stáli na bedně, seniorky dvě třetí 
místa a senioři jedno druhé.

V červenci bude hřiště otevřeno každé 
pondělí od 14 do 18 hod. Hole a míčky půj-
čujeme za 80,- Kč. Další rozšíření otevírací 
doby bude oznámeno na facebooku Mini-
golf Pečky.

Věra Šuková

ledne jsme poznávali lázně a okolí, to bylo 
vláčkem na Ameriku. Další den jsme jeli 
do Chebu, kde jsme procházkou po náměs-
tí došli ke Špalíčku a k Chebskému hradu. 
Někteří si prohlédli i vzdálenější místa 

v okolí.
V květnu jsme navští-

vili skleník Fata Morga-
na v Botanické zahradě. 
A počasí nám moc nepřá-
lo (horko nebo déšť), tak 
se moc vycházek neko-
nalo.

V červnu jsme navští-
vili muzeum B. Smetany 
v Jabkenicích a odtud 
jsme šli směr Loučeň, kde 
jsme se setkali v cukrár-
ně s druhou skupinkou, 
která si na cestu netroufla 
a dojela do cíle busem.

Začínají vedra a tak 
vycházky omezujeme. 
Počkáme si na chladněj-
ší počasí, ale plánujeme 
týdenní pobyt v Luhačo-
vicích.

Věra Šuková

1. srpna uplyne sedm 
let od úmrtí pan 
Miloše Kratochvíla, 
který postavil Wes-
tern saloon v Peč-
kách. Věnujme mu 
tichou vzpomínku.
Rodina Kratochvílova

Obyčejné hrdinství

Děti z kroužku Zálesáka při centru Pra-
mínek se zapojily do Kampaně obyčejného 
hrdinství, kterou pořádá Ekoškola. Letos 
v termínu 4. 4. - 8. 5. Jde o výzvy vedoucí ke 
zlepšení životního prostředí na naší zemi 

Dne 2. 7. jsme vzpo-
mněli nedožitých 81 let 
pana Pavla rataje. Kdo 
jste ho znali, vzpomeňte 
s námi.

Manželka a děti s rodi-
nami

ráda bych se touto cestou omlu-
vila manželce a rodině pana Josefa 
Šenfelda z Peček. Chybným přepisem 
jsme otiskli nesprávné křestní jméno 
ve Společenské kronice.

Blanka Kozáková

a kdo se zapojí zkouší je plnit jeden vybra-
ný týden. 

Společně s dětmi jsme budovali úkryty 
pro drobné živočichy jako je hmyzí hotel 
a škvorovníky a zasadili jsme u centra v Do-
břichově několik keřů a bylinek.

Poté už každý v týdnu plnil výzvy dle 
svých možností - chodil pěšky či jel na 
kole místo použití auta, snažil se sprchovat 
pouze tři minuty, uvařil pro rodinu něja-
ké nové bezmasé jídlo, snažil se motivovat 
další k plnění výzev. Zjistili jsme, že jsou 
mezi námi i tací, kteří se ekologicky šetr-
ným životem snaží žít již dlouho a některé 
výzvy pak pro ně nejsou výzvami :-) Vše 
jsme zaznamenávali do deníčků, které pak 
byly zpracovány do závěrečné zprávy a za-
slány na Ekoškolu. Tam se i můžete podí-
vat a zjistit, jaké dopady mělo naše snažení 
a snažení všech zapojených asi 11 000 lidí.

Příští rok věříme v zapojení širší společ-
nosti. Přidat se můžete i vy.

Michaela Brčáková
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Jarní Balkán
Po dvouleté přestávce vynucené covi-

dem uskutečnili v květnu pečečtí vodáci 
výpravu na balkánské řeky. Navázali tak 
na dlouholetou tradici jarních vodáckých 
zájezdů na jih Evropy. Tentokrát se jejich 
cílem staly divoké toky Srbska, Řecka 
a Bulharska. Během dvou týdnů urazili 
přes pět a půl tisíce kilometrů po dálni-
cích, silnicích i prašných horských cestách. 
V převážně horském terénu sjeli na kaja-
cích, kánoích a raftu čtrnáct řek v celkové 
délce přes dvě stovky  kilometrů. 

  Nádherná horská krajina, divoká pří-
roda, dravé řeky, kulturní památky, skvělá 
kuchyně, přívětivé obyvatelstvo. To jsou 
důvody, proč oblast Balkánu stojí za  ná-
vštěvu. A nemusíte být zrovna vyznavači 
extrémních sportů.    

Vašek Polák, oddíl vodní turistiky Pečky, z.s. 
Foto Honza Hajný

Sportovní den mládeže s TaJV 

 

 

 

Basketbalový klub TJ Sokol Pečky pořádá nábor děti do svých basketbalových týmů                      

a to děvčata a chlapce (ročníky narození  2011 - 2016)                                                                     

          Přihlášky v září ve sportovní hale nebo v sokolovně  

Pondělí  15:30 - 16:30 (sportovní hala) 

Úterý  16:30 - 18:15 (sokolovna nejmladší)  

Středa  15:30 - 17:00, čtvrtek  15:30 - 17:30 a pátek 15:00 - 18:00 (sportovní hala) 

Pro přihlášky a informace kontaktujte trenéry:  

Dívky: Alena Katrnošková, tel.:  602 671 205, kluci:  Petr Šimek, tel.: 723 444 379                                       

Nejmladší kluci a dívky: Zdeněk Fejfar, tel.: 774 614 021 
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Úterý  16:30 - 18:15 (sokolovna nejmladší)  

Středa  15:30 - 17:00, čtvrtek  15:30 - 17:30 a pátek 15:00 - 18:00 (sportovní hala) 
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Třetí ročník oblíbené národní soutěže 
Sportovní den mládeže s TAJV v Pečkách 
byl zrealizován ve čtvrtek 28. 4. 2022 v od-
poledních hodinách na venkovním multi-
funkčním sportovišti v Pečkách. Jednalo se 
o semifinálové kolo z celkového počtu 250 
turnajů v České republice. Účastníci tur-
naje se na školním hřišti utkali ve fotbale, 
florbale, házené, frisbee a tenise. 

Nejlepší tým postoupil do závěrečného 
finále, kde na jeho členy čekal rozstřel o tři 
postupová místa. Z vítězství se nakonec 
zaslouženě radovali Jakub Lněníček, Wal-
demar Pavlásek a Marek Hübner. Finalis-
té semifinálového turnaje v Pečkách zís-
kali upomínkové diplomy, věcné odměny 

a mnoho dalších sponzorských cen. Společ-
ně s cenami obdrželi finalisté vstupenku na 
závěrečný celorepublikový turnaj, Národní 
finále v Poděbradech, který se bude ko-
nat v předvánočním termínu 3. 12. - 4. 12. 
2022. Na tomto turnaji budou postupující 
hráči reprezentovat zejména základní ško-
lu, město Pečky a Středočeský kraj. Vítěz 
Národního finále v Poděbradech převezme 
putovní pohár TAJV od ministra školství, 
mládeže a tělovýchovy.

Sportovní den mládeže s TAJV v Peč-
kách byl zrealizován za podpory Města Peč-
ky, Krajského úřadu Středočeského kraje 
a partnerů projektu.

Jan Váňa, organizátor soutěže TAJV
www.tajv.cz

Barevný 
minivolejbal

Po celou sezonu naše děti statečně bojo-
valy na osmi turnajích pražského barevné-
ho minivolejbalu. Vyvrcholením celoroční 
snahy a zároveň devátým turnajem bylo ce-
lostátní finále minivolejbalu v Praze, které 
se konalo o víkendu 18. - 19. 6. 

Před tím, abychom si užili parádní ví-
kend, nás nezastavilo ani pekelné počasí. 
Naši žluťásci ve složení Anička Zajíčková 
a Dan Banye byli první den byli v základní 
skupině velmi úspěšní a jen o malý kousek 
se na druhý den zařadili do druhé výkon-
nostní skupiny. Tam se také nenechali ni-
čím zaskočit a vybojovali celkové deváté 
místo ze třiceti tří týmů. Červené holky ve 
složení Anička Čupová, Maruška Petřinová 
a Bětka Jetmarová předvedly svůj stan-
dard, který umí. Vedly si také velice dobře 
a o kousek jim utekla lepší skupina. Nako-
nec si vybojovaly celkové sedmnácté místo 
ze 43 týmů. Zelené holky ve složení Anič-
ka Majerová, Nela Zajíčková a Áďa Kobli-
hová měly trošku smůlu v základní skupi-
ně, ale jejich nadšení neutichalo a druhý 
den si vybojovaly celkové šestnácté místo 
z osmnácti zúčastněných. Modré holky už 
jsou ostřílené a zkušené hráčky. Holky ve 
složení Lucka Vrzalová, Sába Iheanacho, 
Kája Zápotočná a Áďa Kozáková byly v so-
botu velmi úspěšné a nic jim nezabránilo 
v neděli bojovat o medailové pozice! I přes 
tropické počasí se v neděli snažily a zaslou-
ženě si vyhrály třetí místo ze všech týmů, 
což je opravdu úspěch!

V úterý 21.6. vyrazily naše žákyně na 
školní turnaj “O pohár Posázaví” do Ká-
cova. Každoročně si na tento turnaj holky 
jezdí užít závěr sezony a to se letos taky 
povedlo. Po vítězství v základní skupině je 
čekal vypjatý zápas v semifinále, který na-
konec nejtěsnějším možným rozdílem 16:14 
v tiebreaku vyhrály. Po krátké pauze ná-
sledovalo finále, ve kterém holky potvrdi-
ly svou kvalitu a i tento zápas vyhrály. Jak 
je tedy patrné, odměnou nám všem bylo 
první místo na tomto turnaji. Vítězství vy-
bojovaly ve složení Terka Sináková, Terka 
Lněníčková, Linda Hamtáková, Lída Petři-
nová, Simča Pečenková, Eliška Majerová, 
Pája Renková a Lucka Vrzalová.

Jsme velice rády, že si všechny děti užily 
turnaje a poděkování patří všem zúčastně-
ným za snahu a jejich rodičům za podporu. 

Vaše trenérky Šátkovky
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Škola v přírodě
Škola v přírodě, kterou prožili letošní 

čtvrťáci v Hotelu Prostřední mlýn rychle 
utekla. Věříme však, že na ni budeme všich-
ni dlouho vzpomínat. I po návrtau zpátky 
do školních lavic často vzpomínáme na 
chvíle prožité s kamarády a paní učitelka-
mi. Žáci ve 4.A se pokusili své vzpomínky 
zveršovat, ve 4.B psali dopis a ze 4.C máme 
několik krátkých střípků.

Všechny děti si zasklouží pochvalu. Po 
celou dobu byly velmi hodné, přátelské 
a s opravdu dobrou náladou.

Dagmar Hončíková, Iva Lebedová 
a Blanka Kozáková - třídní učitelky

Střípky ze iV.C
…Hráli jsme tam hry a soutěže s in-

struktory. A chodili jsme na výlety. To bylo 
super.  - Pavel

… Nejvíc se mi líbila hra Famfrpál, 
protože byla velice zajímavá. A líbil se mi 
pochod na Zebín, protože jsme šli lesem. - 
Kačka

…Hodně mě tam bavil kris kros. Moc 
jsem si to užil. Měl jsem dobré kamarády 
na pokoji. - Deny

…Byli jsme na Zebíně. Víte, že stojí na 
kopci z čediče? Pak jsme byli v Jičíně, který 
byl od našeho hotelu 3,5 km daleko. - Juli

… Nejvíc se mi líbil kopec Zebín a výšlap 
na něj. Mrzí mě, že jsme nemohli do bazé-
nu. - Alex

…Líbil se mi tam nejvíc program. Jak 
dopolední, tak i odpolední. Kdybych sem 
mohl jet ještě jednou, tak bych jel. Moc se 
mi to líbilo. - Tadeáš

Projekt 
čeledi rostlin

Žáci sedmých ročníků se na konci škol-
ního roku věnovali čeledím rostlin pomocí 
projektové výuky, kdy si mohli vybrat sku-
pinu, ve které budou pracovat i formu pre-
zentace. Vznikly krásné práce: lapbooky, 
deskové a karetní hry i klasické plakáty. 

Kateřina Čiháková

Zakončení 
projektu 

Klimatické 
změny

Žáci přírodovědného semináře prezen-
tovali své nápady zabránění klimatických 
změn u nás v Pečkách před radním Tomá-
šem Vodičkou. Nešlo jen o prezentaci, ale 
žáci chtěli poradit, který z nápadů je nejlep-
ší. Společně se dobrali do zdárného konce 
a za 10 tisíc korun, které díky práci v pro-
jektu získají, zakoupí ptačí budky, budky 
pro netopýry a sovy a hmyzí domečky. Vše 
bude umístěno v parcích Peček - občané 
hlasovali v anketě spolku Pečeckého parku 
na Facebooku. Moc děkujeme za spoluprá-
ci. 

Kateřina Čiháková

Školní výlet do Poděbrad i. a, B
Dne 16.6. jsme k výletu do Poděbrad po-

užili linkový autobus. Pod zámkem v Po-
děbradech jsme nastoupili na výletní loď 
Jiřího z Poděbrad, která nás dovezla na sou-
tok Labe s Cidlinou. V úvodu děti zaujala 
plavební komora, která slouží k vyrovnání 
vodních ploch. S nadšením sledovaly stou-
pající hladinu. 

Cestou zdravily a nadšeně mávaly ry-
bářům, cyklistům i chodcům. Zvládly se 
i v klidu nasvačit, sdělovat si informace 
a kochat se okolní krajinou. Po výstupu 
z lodi jsme se vydali zpět do Poděbrad po 

Škola v přírodě
Napsala:  Anna Dolečková, IV. A

Škola v přírodě se nám líbila,
spoustu pravidel a her nám slíbila.
Harry - potterovská tematika hry naší,
udělala každý den o to lepší.
Obědy a večeře dobré byly velice,
hodně se nám stýskalo sice.
Škoda, že jsme odjeli,
zábavné hry tam byly.
Lektory a lektorky poslouchali jsme
a zdraví domů přijeli jsme. 

Milá maminko a tatínku,
na škole v přírodě se mi moc líbí. Mám 

pokoj s Terkou, Stelčou a Kačkou. Pořád si 
povídáme a smějeme se. Když jsme přijeli, 
tak nás rozřadili do skupin. Moje se jmenu-
je kolej Mrzimor a máme super vedoucí Ter-
ku. Dopoledne trávíme s naší paní učitelko. 
V úterý jsme vystoupali na horu Zebín, 
odkud jsme viděli Trosky. Ve středu jsme 
pěšky došli až do Jičína. Strašně mě bolely 
nohy, bylo to 3,5km tam a 3,5km zpět. Výlet 
ale stál za to. Jičín je krásné město a pro-
dávají tam výbornou zmrzlinu.  Ve čtvrtek 
jsme hráli šipkovanou a po večeři jsme měli 
diskotéku.

Mějte se moc hezky.
Vaše Klárka

cyklistické stezce. Celá cesta byla lemová-
na různými druhy stromů a vodní plochou. 
Sem tam jsme zahlédli nějakého živočicha. 

U Maríny jsme si dali krátkou přestávku 
na odpočinek a posilnění nanukem. Využili 
jsme i místní hřiště. 

V poslední etapě našeho výletu jsme si 
ukázali sochu Jiřího z Poděbrad a na kolo-
nádě obdivovali květinové hodiny a něko-
lik vodotrysků. 

Vyčerpaní jsme vítali příjezd autobusu, 
který nás dovezl zpět do Peček. 
Děti a třídní učitelky A. Pechová, I. Hujerová
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červen v naší školce „MaŠiNCE“

Konečně jsme se dočkali! Covidové ob-
dobí skončilo a my jsme mohli začít s na-
šimi dětmi objevovat svět i za vrátky naší 
školky „MAŠINKY“. Kdy jindy než v červ-
nu - v době, kdy si sluníčka a venkovních 
aktivit užíváme do sytosti a těšíme se na 
prázdninová rodinná dobrodružství.

Povedenou akcí byla Pohádková cesta, 
kterou jsme připravili pro naše školkové 
děti a jejich rodiče. Na školní zahradě jste 
mohli potkat učitelky převlečené za pohád-
kové bytosti a děti si mohly užívat všelija-
kých úkolů, na konci na ně čekala odmě-
na. Akce se potkala s pozitivními ohlasy, 
ze kterých máme radost. Během celého 
června probíhaly výlety jednotlivých tříd, 

ZAHRADNÍ SLAVNOST  

Pečovatelské služby města Pečky 
Atrium Domu s pečovatelskou službou 

 Chvalovická 1042 

sobota 10. září 2022 odpoledne 

 

 
Srdečně zveme malé i velké na pokračování úspěšných 

předchozích zahradních slavností v zahradě  
Domu s pečovatelskou službou. 

 
Můžete se těšit na: 
Divadlo Koloběžka 
Small Band (pečecké ZUŠ) 
Dechová kapela Polabská Blaťanka    
Po setmění promítání letního kina            
                                                           
….dále prodejní stánky, občerstvení, a pro nejmenší skákací hrad 
 
Výtěžek z akce použijeme na nákup kompenzačních pomůcek pro 
klienty. 
 

TĚŠÍME SE NA VÁS! 

dílničky, besídky, sportovní odpoledne pro 
děti a jejich rodiny a dokonce jsme si v ně-
kterých třídách užili piknik.

Několikrát jsme s našimi dětmi navští-
vili Základní uměleckou školu Pečky. Škol-
kové děti se staly diváky multikulturního 
představení žáků ZUŠ. Představení bylo 
pojato opravdu poutavě, a tak se nenašla 
ani chvilka na nudu! ZUŠ Pečky jsme na-
vštívili i v rámci výstavy výtvarného oboru.

Celoroční spoluprací bylo pravidelné po-
znávání cvičné kuchyňky v ZŠ Pečky. Naši 
předškoláci nejen že se pomalu připravova-
li na své budoucí působiště (od září v ZŠ), 
ale také se naučili poznávat kuchyňské 
vybavení a některé i používat. Dokonce se 
svými učitelkami navštívili současné prv-
ňáčky, kteří jim předvedli, jak se ve škole 
učí a co všechno už umí.

Akcí, ze které byly děti nadšené, byla 
návštěva zbrojnice Jednotky Sboru dobro-
volných hasičů města Pečky - viděly hasič-
ské auto, výstroj hasičů, opravdové hasiče 
a dokonce si mohly zkusit držet hasičskou 
stříkačku! 

Závěrem školního roku přišlo slavnostní 
rozloučení s předškoláky, kteří opustí naší 
školku a po prázdninách se vydají na novou 
životní cestu – do základní školy! Slavnost-
ní akci jsme pořádali v Kulturním středis-
ku města Pečky, což dodalo celému aktu 
ještě slavnostnější nádech.

Přejeme vám šťastný život, milí předško-
láci! A vám ostatním krásné léto plné neza-
pomenutelných zážitků.

Květa Bubeníčková
zástupkyně ředitelky školy

Počátkem června jsme obdrželi dota-
ci z grantu MŠMT na vznik tzv. adaptač-
ní skupiny. Díky dotaci mohou děti, které 
uprchly se svými maminkami před invazí 
ruských vojsk do Čech a dočasně se usadily 
v Pečkách navštěvovat „školku“. V pravém 
slova smyslu se o školku nejedná. Důležité 
je, že mají program, kde se učí český jazyk, 
zvykají si na české prostředí, českou ku-
chyni a hrají hry, kterými se baví naše děti. 
Zkrátka se adaptují na jiné prostředí. O to 
snazší bude pro všechny jejich nástup do 
mateřské nebo základní školy. 

Děkuji všem, kdo se na chodu adaptační 
skupiny podílí.

Iveta Minaříková, místostarostka

adaptační 
skupina
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Výlety na letní prázdniny

Čekají nás dva měsíce prázdnin. Horké-
ho léta. Tip na výlet budu směřovat k men-
ším říčkám v okolí. Výrovka a Bečvárka je 
oblíbeným místem pečeckých výletníků. 
Námi trochu opomíjené zůstávají dvě říčky 
nedaleko od nás – Polepka a Vrchlice. Ten-
tokrát doporučovaná trasa bude delší, ale 
dá se rozdělit do více výletů. I o víkendech 
se dá využít autobusová doprava, která 
vás z vesnic na trase doveze zpět do Kutné 
Hory, nebo Kolína.

Náš výlet začneme v Kutné Hoře, kam 

nás ještě v době výlukového řádu může 
snadno dovézt rychlík Vysočina (cyklisty 
i s kolem). Z nádraží vyrazíme po červené 
značce kolem kostela Nanebevzetí Panny 
Marie (rozhodně stojí za návštěvu), a již po-
dél říčky Vrchlice nás provede Kutnou Ho-
rou. U památného dubu se můžete od znač-
ky odpojit a pokračovat podél říčky. Značka 
se k Vrchlici za chvilku vrátí a dovede vás 
do Lomu Práchovna s krásnou geologickou 
expozicí. Celou cestu se můžeme kochat 
upravenými prostory „nábřeží“ a výhledy 
na sv. Barboru a Jezuitskou kolej. 

Odsud se můžete vydat buď dále po čer-
vené až k Vrchlickým vodopádům, nebo 
po žluté značce údolím Bylanky. Obě údolí 
jsou krásná a stojí za návštěvu. 

Ať zvolíte jakoukoli trasu, doporučuji 
pak zamířit na Bylany ke křižovatce žluté 
a zelené značky. Kousek po polní cestě je 
pramen u sv. Vojtěcha. Místní studánka má 
své kouzlo a je neprávem opomíjeným turi-
stickým cílem v okolí. A možná překvapí, že 
tento pramen byl kdysi odveden do Kutné 
Hory, kterou zásoboval pitnou vodou. Dále 
se vydáme po zelené turistické trase po-
dél Bylanky až do Miskovic. V tomto údolí 
jsou k vidění staré hlavaté vrby, které jako 
kdyby ožily z Ladových obrázků. Z Misko-
vic, nebo ze Suchdola (kam dorazíte přes 
oblíbenou rozhlednu Vysoká se zříceninou 
kaple sv. Jana Křtitele a Belvederu) můžete 
zamířit zpět do Kutné Hory, nebo do Kolína 
autobusem.

Můj tip vás ale nasměruje na neznačenou 
trasu na Miskovický vrch a dále do Červe-
ných Peček. Cestou můžete pozorovat vysá-
zené biokoridory a větrolamy na jižní stra-
ně vrchu. Na severní straně je k vidění ně-
kolik protierozních řešení v krajině. Pokud 
na kraji Červených Peček zahnete doprava, 
můžete projít zelené pásy doplněné o su-
chá koryta, která odvádí déšť z polí mimo 
zástavbu v obci. Pokud se vydáte přímo do 

obce, uvidíte suchý poldr, který chrání obec 
před přívalovými dešti, které pravidelně 
smývaly ornici a tou zaplavovaly domy na 
kraji Červených Peček. V samotné obci do-
poručuji neminout empírovou rodinnou po-
hřební kapli Hrubých z Gelenj.

Z Červených Peček to je již kousek 
k údolí Polepky. Odtud nás modrá turis-
tická značka dovede do Kolína. Za zmínku 
stojí Polepský vodopád. Se svojí výškou 4m 
je v okolní krajině raritou. U něj je posezení 
a veřejné grilovací místo. Pokud si nesete 
na svačinu špekáčky, zde přijdou k užit-
ku. Jen je třeba nasbírat dříví dostatečně 
s předstihem.

Pokud se rozhodnete tuto trasu rozdělit 
na dvě části, tak část okolo Kutné Hory lze 
kombinovat se žlutou turistickou značkou, 
která vás provede místními stromořadími, 
kolem bezhlavého Jána přes Kuklík zpět do 
Kutné Hory.

Kolínská část (údolí Polepky) se obvykle 
kombinuje s cestou až do Ratboře (odkud je 
možné přejít do Radovesnice a vrátit se do 
Kolína podél Pekelského potoka. Nebo vý-
let spojit s návštěvou některé z kulturních 
akcí pořádaných na Nebovidské tvrzi.

Po celou cestu půjdete krajinou, kterou 
lidé utváří několik tisíciletí. To dokládají 
četná archeologická naleziště na trase (By-
lany, Dobešovice, Polepy) s menhiry a ka-
mennými řadami v okolí Kutné Hory.

Ať už se vydáte o letních měsících kam-
koli, přeji vám krásné zážitky a pohodu na 
cestách. Po dvou letech covidových restrik-
cí si můžeme užít léto, jak se patří.

Tuto trasu najdete na: https://mapy.cz/s/
mepurugugo

Tomáš Vodička

Kobylky
Kobylky patří do skupiny rovnokřídlého 

hmyzu, spolu se cvrčky, sarančaty a krto-
nožkami. Kobylky, narozdíl od sarančat, 
mají výrazně dlouhá tykadla a jsou dravé, 
kromě listů jsou schopni ulovit i mouchy 
a motýly. Kobylky jsou zajímavé tím, že je-
jich sluchový orgán je umístěn na prvním 
páru končetin, takže pokud někdo říká 
neposlouchej kolenem, tak u kobylek to 
tak trochu je. Cvrčivé zvuky vyluzují tře-
ním prvního páru křídel o své tělo. Tímto 
zvukem lákají samičky k páření. Na foto-
grafii můžete vidět samičku s kladélkem 
na zadečku, tím klade vajíčka do země. Va-
jíčka zde dokáží přečkat i dvě zimy. Všem 
vám chci popřát léto plně slunce a pohody 
a hlavně ať nám neuteče dlouhými sko-
ky, kterými skáčou přeborníci ve skoku - 
kobylky - až 70 centimetrů! 

Kateřina Čiháková

Festival jídel v Pečkách
V sobotu 25. června jsme měli příležitost 

ochutnat tak trochu jiná jídla. Své speciali-
ty uvařily ukrajinské maminky a babičky, 
které u nás a v okolí nalezly pro sebe a své 
děti dočasné zázemí a domov.

Chtěly nám tak přiblížit část své kultu-
ry, tu stravovací máme všichni rádi, a podě-
kovat za přijetí a pomoc, která je jim posky-
tovaná.

Měli jsem tak možnost ochutnat Kije-
vský boršč, který sice známe, ale ne už 
s pampuškami a špekem, Vareniky, Holub-
ce, salát Venegret, Nalisnuki s tvarohem 
a mákem, Lvivskij placok, Torbičky bidn-

jaka, Brambory z masem, Kručeniki, Žbir-
ka, Brambory s koprem, Bramborovi zrazi 
z masem a Kompot.

Kdo ochutnal potvrdí, že jídla byla skvě-
lá. Dokonce jsme dostali několik podnětů, 
aby si ukrajinské maminky otevřely v Peč-
kách bistro :-).

Ráda bych poděkovala všem, kdo 
s foodfestem pomohli. Ať s přípravou, tak 
na místě. Všem návštěvníkům, kteří se ne-
nechali odradit deštivým počasím. A také 
Nadaci Via, která akci finančně zaštítila. 

Děkuji za hezké odpoledne.
Iveta Minaříková, místostarostka



SDRUŽENÍ ODS PEČKY

A NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮSDRUŽENÍ ODS PEČKY

A NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ

A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI

VOLBY 23. - 24. 9. 2022

PŘIJDTE NÁS PODPOŘIT

DĚKUJEME

ABY SE TADY DOBŘE ŽILO

UDRŽÍME FUNGUJÍCÍ ZDRAVOTNÍ PÉČI ● ZAJISTÍME NOVÉ SLUŽBY PRO OBČANY

ZACHOVÁME A ROZŠÍŘÍME ZELENÉ PLOCHY ● ZASADÍME SE O REALIZOVATELNOU

VARIANTU K CHYBĚJÍCÍ TĚLOCVIČNĚ ● BUDEME PODPOROVAT KULTURNÍ,

SPORTOVNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE

ABY SE TADY DOBŘE BYDLELO

OPRAVÍME, CO DLOUHO NEBYLO OPRAVENO (CHODNÍKY, PŘECHODY, ZÁBRADLÍ, PLOTY,

CESTY) ● VYBUDUJEME PARK POD VODÁRNOU A DLOUHO CHYBĚJÍCÍ VEŘEJNÉ WC

POKROČÍME S DOKONČENÍM OBCHVATU MĚSTA ● DOMLUVÍME S DEVELOPERY

OHLEDUPLNÁ ŘEŠENÍ DALŠÍ VÝSTAVBY

ABY SE MYSLELO NA BUDOUCNOST

OPTIMALIZUJEME SVOZY A HOSPODAŘENÍ S ODPADY ● ROZLOŽÍME INVESTIČNÍ AKCE

PODLE AKTUÁLNÍ SITUACE ● ZREDUKUJEME VELKÉ PLÁNY NA DROBNĚJŠÍ,

ALE REALIZOVATELNÉ ● INVESTUJEME DO MÍSTNÍCH OBYVATEL PODPOROU SPOLKŮ

A DROBNÉHO PODNIKÁNÍ ● BUDEME SLEDOVAT A ZREALIZUJEME SMYSLUPLNÉ

DOTAČNÍ VÝZVY
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Budiž léto!
Děti si dnes odnesly ze školy vysvěd-

čení a vytoužené prázdniny začínají. 
Vzpomínám si ještě dobře na ten slastný 
pocit, když měl člověk dva měsíce za-
slouženého volna před sebou. V měkké 
barevné fólii jsem přinesl obvyklá dvě 
vysvědčení domů (základka a liduška), 
hrdě je položil v kuchyni na stůl a tě-
šil se na zmrzlinu s rodiči. Prázdniny… 
Výlety do lesa na houby a na maliny, na 
zahradě konečně nějaká radost, protože 
místo věčného pletí jsme sklízeli ovoce, 
koupání ve Štěrkáči, dva týdny tábora, 
dva týdny dovolené s rodiči pod stanem, 
nejčastěji někde ve slovenských horách. 
Vybavuje se mi, s jakou chutí jsem po-
každé šel těsně před odjezdem na dovo-
lenou umýt a uklidit naši červenou ško-
dovku a s tátou jsme dolévali destilku do 
chladiče, neboť bylo jasné, že v některém 
z průsmyků budeme „vařit“. Představo-
val jsem si přitom dobrodružství, která 
nás čekají, v čemž mě podporovaly „ko-
dovky“ a „foglarovky“. Škoda, že dětství 
tak rychle uteče! Aspoň, že ho můžeme 
vlastně prožít ještě dvakrát, podruhé se 
svými dětmi, potřetí s vnuky. Stále je 
na co se těšit! A taky se pořád něco děje. 
Červen v Pečkách byl třeba těhotný udá-
lostmi. Ze všech nejvíc mi ale utkví na 
dlouho Food festival ukrajinských dob-
rot, které poslední červnovou sobotu pro 
nás navařily naše nové sousedky. I přes 
deštivé přeháňky se k nám počasí za-
chovalo shovívavě a dovolilo nám prožít 
hezké odpoledne, probrat s nimi spous-
tu věcí, zasmát se společnému humoru, 
zase trochu lépe porozumět, co se to ko-
lem nás děje a jak o tom smýšlejí ti, kte-
ří u nás hledali a naštěstí i našli pomoc, 
dokonce i na zpěvy došlo. Hlavně ale vše 
proběhlo úplně jinak, než jak si pak je-
den může přečíst v některých nenávist-
ných komentářích na sociálních sítích. 
Srdečně a lidsky. Zakyslí zůstali doma, 
aby měli kyselého víc, na jaře, v létě, po 
celý rok. Ještě, že jsou v menšině. Díky 
všem, kdo pomáháte. Krásné léto!

Aquarius

Zveme vás / Inzerce

• 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

Hledáme brigádníky 
na pravidelnou roznášku Pečeckých novin. 

Případné dotazy rádi zodpovíme na info@pececkenoviny.cz.

 1. 7. 15:00 Pasování na prvňáčky - KD Pečky
 17. 7. 21:30 Letní kino Pečky - Po čem muži touží 2 
   - hřiště AFK Pečky
 7. 8. 21:30 Letní kino Velké Chvalovice - Vyšehrad: Fylm 
   - hřiště Velké Chvalovice
 14. 8.  Slavnost - 100 let pátera Holoty - farní zahr. Pečky
 21. 8.  Letní sáňkovačka v pečeckém parku
 21. 8. 21:00 Letní kino Pečky - Prezidentka - hřiště AFK Pečky
 27. 8. 15:00 rozloučení s létem - farní zahrada Pečky
 1. - 27. 9.  Spolkla mě knihovna - výstava pro ZŠ (knihovna)
 3. 9.   Garážový výprodej v Havránkově mlýně
 3. 9.  Pohádková cesta - Dobřichov
 10. 9.  Farmářské trhy - před KS
 10. 9.  Zahradní slavnost - Atrium domu s Peč. službou
 17. 9.  Food festival Velké Chvalovice
 21. 9. 18:00 Noc literatury - knihovna
 23. - 24. 9.  Volby 2022 


