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Na letošním volejbalovém turnaji 
v MIXu na antuce jsem s velkou radostí 
předala Cenu starostky města dvěma srd-
cařům pečeckého volejbalu. Petr Kladivo 
a Jaroslav Pešl byli u počátků volejbalového 
zázemí a vzniku antukového hřiště v parku. 
I jejich zásluhou tu v roce 1986 byla zazděna 
maringotka a vykopána studna. Díky jejich 
péči mohou hrát sportovci na antukových 
hřištích v parku více jak třicet pět let.

Za jejich obětavou práci pro pečecký vo-
lejbal a péči o hřiště jsem jim velmi ráda na 
návrh sportovců ocenění předala. 

Vlastní ocenění krásně uvedla Helena 
Šestáková připomenutím historie osmdesá-
ti let volejbalu v Pečkách a srdečnou atmo-
sféru předání dokreslil potlesk od více jak 
sto volejbalistů turnaje. 

Alena Švejnohová - starostka města

Předáním symbolického klíče pro Zá-
kladní uměleckou školu v Pečkách začala 
nová etapa. Zřizovatelské kompetence pře-
šly od 1. 9. 2022 ze Středočeského kraje na 
město. Malé slavnosti spojené se zahájením 
přestavby veřejného prostranství před bu-
dovou školy se zúčastnili nejen zástupci na-
šeho města v čele s paní starostkou Alenou 
Švejnohovou, ale i hejtmanka Petra Pec-
ková (STAN) a radní pro oblast vzdělávání 
a školství Milan Vácha (STAN).

Starostka Peček Alena Švejnohová ná-
vrh Středočeského kraje na převod ZUŠ 

z kraje na město přivítala: „Jsme rádi, že 
budeme moci více ovlivňovat její rozvoj, 
vybavení a koordinovat spolupráci s ostat-
ními příspěvkovými organizacemi města. 
S radostí dnes vítáme ZUŠ Pečky do rodiny 
našich městských škol.“ V Pečkách součas-
ně poklepáním na základní kámen začala 
rekonstrukce prostranství před budovou 
ZUŠ. Záměrem je vytvořit možnost ven-
kovní výuky, pořádání koncertů, divadel-
ních představení, výstav i třeba jen poseze-
ní dětí a jejich rodičů.

redakce

Klíč pro základní uměleckou školu

Ceny starostky města

Měla jsem tu čest předat Cenu starostky 
města za záchranu života úžasné Simoně 
Řezníčkové. A také poděkovat odvážným 
mladým pánům - Milanu Peštovi, Milanu 
Surmajovi a Michalovi Chaloupkovi, kteří 
při záchraně lidského života pomáhali.

Je mi ctí reprezentovat město, kde žijí 
tak skvělí lidé. 

A to není všechno . . .
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MILOSTIVÉ LÉTO 2 
POSLEDNÍ ŠANCE ZATOČIT S EXEKUCEMI!

Akce „Milostivé léto“ je časově omezená. Probíhá od 1. 9. 2022 do 30. 11. 2022. Uhrazením jistiny 
a poplatku exekutorovi vám budou odpuštěny veškeré úroky, poplatky advokátům či penále. 

JAKÉ PODMÍNKY MUSÍTE SPLŇOVAT? 

• Exekuce byla zahájena před 28. 10. 2021.
• Exekuci vymáhá soudní exekutor.
• Exekuce je vedená pro dluh u veřejnoprávního subjektu, kterým může být: 

zdravotní pojišťovna, Česká televize, Český rozhlas, ČEZ, krajské nemocnice, 
městské dopravní podniky a další organizace, které vede či vlastní obec, kraj či stát 
(dluh na nájmu u obce, poplatek za odvoz odpadu, pokuta za jízdu na černo apod.).

CO JE POTŘEBA UDĚLAT: 

1.  Od 1. 9. 2022 do 15. 11. 2022 doručte exekutorovi doporučený dopis, 
ve kterém ho informujte, že využíváte Milostivé léto. V dopise požádejte 
o vyčíslení dlužné jistiny a sdělení čísla účtu, na který zaslat peníze. 
Vzor dopisu najdete na www.milostiveleto.cz.

2.  Od 1. 9. do 30. 11. 2022 zaplaťte na sdělený účet dlužnou jistinu a poplatek 
1 815 Kč. Do 30. 11. 2022 musí být částka na účtu exekutora.

ZA JAKÝCH OKOLNOSTÍ NELZE MILOSTIVÉ LÉTO VYUŽÍT? 

• Máte exekuci pro dluh vůči soukromoprávním věřitelům (úvěry, hypotéky, dluhy 
u operátorů nebo nájmy soukromých majitelů bytů apod.). To neplatí v případě, 
kdy se soukromoprávní věřitel dobrovolně k Milostivému létu připojí.

• Dluhy, které odkoupil soukromoprávní subjekt – např. dluh původně 
u dopravních podniků, odkoupený inkasní společností. 

• Dluh ještě není v exekuci nebo je v exekuci, která byla zahájena po 28. 10. 2021.
• Vaše dluhy nevymáhá soudní exekutor, ale např. úřad v daňovém a správním řízení.

POTŘEBUJETE PORADIT?

• Na webu www.milostiveleto.cz si můžete zkontrolovat, zda se na vaši exekuci 
Milostivé léto vztahuje. Najdete tam vzor dopisu pro exekutora a další 
doplňující informace.

• Dotazy můžete psát na e-mail: jakprezitdluhy@clovekvtisni.cz.
• Chcete to raději probrat po telefonu? Zavolejte na 770 600 800, po–pá, 9.00–22.00 h.

?

+

www.milostiveleto.cz

Zdravím to začíná. Registrujte se.
 

  

Tento kód použijte při registraci: PECKY22 

www.ulekare.cz/registrace

Služba uLékaře.cz vám přináší
vlastní prostor pro péči o zdraví.

Můžete se ptát na zdraví své, ale i svých blízkých. Nabízíme i specializovanou 
poradnu, která vám pomůže předcházet onkologickým onemocněním. 
Jediným dotazem zde zmírníte jakékoliv obavy z vážné nemoci. Pomůžeme 
vám najít vhodného lékaře, a pokud bude třeba, objednáme vás k němu.

Už nemusíte shánět, který známý má známého lékaře. 350 lékařů všech 
specializací tu je pro vás na jednom místě, 24 hodin, 7 dní v týdnu.

Zorientovat se v prevenci může být oříšek a udržet si zdraví je základem pro 
to, abyste se mohli věnovat všemu, co máte rádi. S námi však není zdraví 
žádná věda!

Tip ke zdraví

Vaše tělo vždy uvítá trochu přirozeného pohybu, tedy chůze. 
Můžete například vystoupit z tramvaje o pár zastávek dříve a při 
cestě do práce rozproudit krev a nasát energii ze sluníčka.

Službu máte jako obyvatele města Pečky zdarma, registrujte se 
na ulekare.cz/registrace s kódem PECKY22



Zprávy z radnice 39 | 2022         Pečecké NOVINY            

Zápis z jednání Zastupitelstva města Pečky dne 10. 8. 2022
Projednávané body Předkládá Hlasování

Změna průběhu katastrální hranice mezi k.ú. Pečky a k.ú. Velké 
Chvalovice 

 Tomáš Vodička pro: (16) jednohlasně; proti: (0); zdržel se: (0) 

„Informace o aktuální situaci ve městě: 
- informace k projektu na obnovu zázemí Pečovatelské služby 
- představení tajemnice MěÚ p. Bc. Pavlíny Nepovímové, DiS. 
- poradenství ohledně nároku na příspěvek na bydlení  
- Milostivé léto II od 1.9. do 30.11.2022 
- činnost MP od 1.5. do 31.7.2022 
- veřejné osvětlení ve městě - úspora el. energie  
- projekt bydlení pro všechny - dokončení jaro/léto 2023, Člověk 
v tísni financuje z 80%“

Alena Švejnohová 
Iveta Dvořáková 
Tomáš Vodička 

ZM bere na vědomí

Probíhající investiční akce ve městě Iveta Dvořáková ZM bere na vědomí

Plnění rozpočtu a plánu hospodářské činnosti k 30.6.2022 Alena Švejnohová ZM bere na vědomí

Informace o postupu prací na akci Pečky, severní obchvat - 
II/329

Alena Švejnohová ZM bere na vědomí

Uzavření smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby „Úprava pro-
stranství před ZUŠ v Pečkách“

Alena Švejnohová pro: (13) Korouš, Vodička, Železný, Švejno-
hová, Janáčková, Katrnoška, Dvořáková, 
Heroldová, Schürzová, Schulz, Horynová, 
Dürr, Krištoufek; proti: (0); zdržel se (3): Ji-
ran, Paluska, Martinec

Uzavření smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby „Přechod pro 
chodce v ulici Sladkovského, k.ú. Pečky“

Alena Švejnohová pro: (12) Švejnohová, Janáčková, Vodička, 
Korouš, Heroldová, Dvořáková, Železný, 
Schürzová, Horynová, Martinec, Schulz, 
Katrnoška; proti: (1) Paluska; zdržel se: (3) 
Dürr, Krištoufek, Jiran 

Rozpočtové opatření č. 11/2022 Alena Švejnohová pro: (11) Švejnohová, Janáčková, Vodička, 
Korouš, Heroldová, Dvořáková, Železný, 
Schürzová, Horynová, Schulz, Katrnoška; 
proti: (1) Dürr; zdržel se: (4) Krištoufek, Pa-
luska, Jiran, Martinec

Změna přílohy č.1 ZL Pečovatelské služby města Pečky Iveta Dvořáková pro: (15) Korouš, Vodička, Železný, Švejno-
hová, Janáčková, Katrnoška, Dvořáková, 
Heroldová, Schürzová, Schulz, Horynová, 
Dürr, Krištoufek, Paluska, Martinec; proti: 
(0); zdržel se (1): Jiran

Žádost Základní školy Pečky o řešení prostorové situace školy Tomáš Vodička ZM bere na vědomí

Prominutí půjčky Římskokatolické farnosti Pečky Alena Švejnohová pro: (13) Dvořáková, Železný, Vodička, Švej-
nohová, Dürr, Schürzová, Katrnoška, Ho-
rynová, Heroldová, Korouš, Paluska, Kriš-
toufek, Schulz; proti: (2)  Jiran, Martinec; 
zdržel se (1): Janáčková

Darování pozemků – p. Jupová Alena Švejnohová pro: (16) jednohlasně; proti: (0); zdržel se: (0) 

Darování pozemku – p. Sekavec Alena Švejnohová pro: (16) jednohlasně; proti: (0); zdržel se: (0) 

Darování pozemků – p. A. Borovičková Alena Švejnohová pro: (16) jednohlasně; proti: (0); zdržel se: (0) 

Odkoupení pozemku - M. Hostovský Alena Švejnohová pro: (16) jednohlasně; proti: (0); zdržel se: (0) 

Odkoupení pozemků z LV 824 – k.ú. Pečky Alena Švejnohová pro: (16) jednohlasně; proti: (0); zdržel se: (0) 

Odkoupení pozemku – Českomoravská pozemková, s.r.o., Praha 
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Alena Švejnohová pro: (16) jednohlasně; proti: (0); zdržel se: (0) 

Odkoupení pozemků – LV 1545 (id. podíl) – p. L. Ráček Alena Švejnohová pro: (16) jednohlasně; proti: (0); zdržel se: (0) 

Prodej pozemku č. parc. 1273/5 (4 m2) v obci a k.ú. Pečky Alena Švejnohová pro: (16) jednohlasně; proti: (0); zdržel se: (0) 

Zápis Kontrolního výboru Milan Paluska ZM bere na vědomí

konkursní řízení na obsazení pracovního místa 
ředitele/ředitelky Základní umělecké školy Pečky, 

Město Pečky vyhlašuje

okres Kolín, Barákova 700, 289 11 Pečky, s nástupem od 1. 1. 2023 nebo i dříve dle dohody.
Lhůta pro doručení přihlášky s požadovanými přílohami je nejpozději do 30. 9. 2022 do 15:00 h.

Více informací najdete na stránkách města Pečky.



MěÚ Pečky je registračním úřadem pro 
volby do zastupitelstev obcí: Cerhenice, Do-
břichov, Chotutice, Pečky, Plaňany, Radim, 
Ratenice, Tatce a Vrbčany.

Registrační úřad projednává a registruje 
kandidátní listiny, losuje  pořadí volebních 
stran na hlasovacím lístku a zajišťuje tisk 
hlasovacích lístků. Z obcí našeho územního 
obvodu ve stanoveném termínu podalo kan-
didátní listiny 23 volebních stran, všechny 
kandidátní listiny byly zaregistrovány. 

Pro volby do zastupitelstva města Pečky 
bylo zaregistrováno 6 kandidátních listin, 
na hlasovacím lístku bude uvedeno celkem 
126 kandidátů. V minulých volbách v roce 
2018 bylo registračním úřadem Pečky zare-
gistrováno 24 kandidátních listin, z toho 6 
pro Pečky.

Volby se konají v termínu:

Pátek 23. září 2022 
od 14:00 do 22:00 hodin 
Sobota 24. září 
od 8:00 do 14:00 hodin
Přehled volebních místností: 

POZOR ZMĚNA 
VOLEBNÍCH MÍSTNOSTÍ !!

Okrsek č. 1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Pečky 
- vstup stará budova (dříve Kulturní 
středisko Pečky)
Okrsek č. 2 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Pečky 
- vstup stará budova 

Okrsek č. 3 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ 
ŠKOLA - velký sál 
Okrsek č. 4 KNIHOVNA Pečky 
Okrsek č. 5 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Pečky 
- vstup nová budova 
Okrsek č. 6 Velké Chvalovice  
- bývalý obecní úřad  

Nejpozději 20. 9. 2022 budou voličům do-
ručeny hlasovací lístky do poštovní schrán-
ky na adresu trvalého pobytu, dostatek hla-
sovacích lístků bude také k dispozici přímo 
ve volebních místnostech ve dny voleb.

Voliči bude umožněno hlasování poté, 
kdy prokáže svoji totožnost a státní občan-
ství České republiky, popřípadě státní ob-
čanství státu, jehož občané jsou oprávněni 
volit na území České republiky. 

Volič po příchodu do volební místnosti 
prokáže svou totožnost a státní občanství 
České republiky, popřípadě státní občan-
ství státu, jehož občané jsou oprávněni 
volit na území České republiky. Totožnost 
a státní občanství prokáže volič občanským 
průkazem nebo cestovním pasem České re-
publiky, jde-li o cizince, průkazem o povo-
lení pobytu. 

Volič upraví hlasovací lístek jedním 
z uvedených způsobů (křížky se vpisují do 

předtištěných rámečků): 1) křížkem 
označí jednu volební stranu; 2) křížky ozna-
čí kandidáty z různých volebních stran, nej-
výše však 21 kandidátů; 3) křížkem označí 
jednu volební stranu a další kandidáty 
z ostatních volebních stran – v tomto přípa-
dě dává hlas jednotlivě označeným kandi-
dátům a z označené volební strany je dán 
hlas tolika kandidátům v pořadí uvedeném 
na hlas. lístku, kolik zbývá do počtu 21.
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Volby do Zastupitelstva města Pečky 2022
Hlasovací lístek  musí být 
vložen do šedé úřední obálky.
Voliči si mohou před konáním voleb 

ověřit, zda jsou zapsáni v seznamu voličů, 
informovat se, do které volební místnosti 
mají jít volit a dále upozornit v případě, že 
neobdrží v termínu hlasovací lístky – kon-
taktní  tel. 321 787 068.

 

. . . pořádá Městská knihovna S. Čecha spolu některými členy KK  
a s dobrovolníky z řad veřejnosti dne 21. 9. 2022. 

Noc literatury je pojata jako večerní procházka s literárním příspěvkem.  
Letos začínáme v 18 h v kostele sv. Václava. 

 
Místa čtení: 

18:00 h   Římskokatolický kostel sv. Václava 
18:30 h    Hala Kulturního domu 
19:00 h   Altán na zahradě ZŠ za PČR 
19:30 h    ZUŠ v hale 
20:00 h   Evangelický kostel Mistra J. Husa 
20:30 h    Městská knihovna S. Čecha 
 

 

. . . pořádá Městská knihovna S. Čecha spolu některými členy KK  
a s dobrovolníky z řad veřejnosti dne 21. 9. 2022. 

Noc literatury je pojata jako večerní procházka s literárním příspěvkem.  
Letos začínáme v 18 h v kostele sv. Václava. 

 
Místa čtení: 

18:00 h   Římskokatolický kostel sv. Václava 
18:30 h    Hala Kulturního domu 
19:00 h   Altán na zahradě ZŠ za PČR 
19:30 h    ZUŠ v hale 
20:00 h   Evangelický kostel Mistra J. Husa 
20:30 h    Městská knihovna S. Čecha 
 

 

. . . pořádá Městská knihovna S. Čecha spolu některými členy KK  
a s dobrovolníky z řad veřejnosti dne 21. 9. 2022. 

Noc literatury je pojata jako večerní procházka s literárním příspěvkem.  
Letos začínáme v 18 h v kostele sv. Václava. 

 
Místa čtení: 

18:00 h   Římskokatolický kostel sv. Václava 
18:30 h    Hala Kulturního domu 
19:00 h   Altán na zahradě ZŠ za PČR 
19:30 h    ZUŠ v hale 
20:00 h   Evangelický kostel Mistra J. Husa 
20:30 h    Městská knihovna S. Čecha 
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Oprava válečných hrobů
Období obou světových válek nepřipomínají 

jen válečné hroby a pamětní desky hrdinů, ale 
i památníky. V rámci projektu opravy válečných 
hrobů je opraven památník na Masarykově ná-
městí pod sochou TGM. Na desce se jmény obětí 
již docházelo ke smývání bílého písma a k biolo-
gickému napadení spárování. V červenci došlo 
k obnově bílé barvy a biocidní úpravě spár a vlast-
ní nápisové desky.

Druhým opravovaným památníkem je památ-
ník ve Velkých Chvalovicích. U něj došlo k prask-
nutí kamene v levé části. Prasklá část bude nově 
přilepena pryskyřicí a jednotlivé praskliny budou 
injektovány minerálními látkami. Obojí bude 
provedeno v odstínu původního kamene. Památ-
ník dozná i změny okolí. Dožilý betonový rám 
bude nahrazen novým žulovým rámem, stávají-
cí zeleň bude nahrazena štěrkovým záhonem se 
šalvějí, chrastavcem a dalšími keříky, doplněný-
mi o mix cibulovin, které v jarních měsících celé 
místo oživí. Celý prostor bude doplněn o výsadbu 
nové břízy.

Třetím památníkem je pamětní deska Sokola 
v centrální části hřbitova. Tato pozapomenutá des-
ka byla narovnána, očištěna a byla zaretušována 
díra po prvcích, které se bohužel nedochovaly.

Restaurátor dokončí svou práci do konce listopa-
du. Úprava zeleně bude provedena v průběhu měsí-
ců říjen a listopad. 

Samozřejmě si uvědomujeme, že máme na hřbi-
tově i další (neválečné) významné hroby a další 
osobnosti, které si zaslouží svou pamětní desku. 
Opravu válečných hrobů považujeme za první krok 
ve snaze o připomínku významných osobností měs-
ta a péči o jejich památku.

Dalším takovým krokem bylo určení místa po-
sledního odpočinku Štěpána Hovorky. Účastníka 
II. a III. odboje, který byl zastřelen příslušníky StB 
u vrbolhoteckého mostu a poté byl 17. 12. 1949 tajně 
pochován. Dnes je jeho hrob nejen označen, ale je 
osazen i novým náhrobkem podle návrhu městské-
ho architekta. Ale to je již jiný příběh, ke kterému 
se ještě letos vrátíme…

Tomáš Vodička - radní města

Popisné cedule na významných budovách
I v našem městě nalezneme zajímavé 

architektonické stavby, které stojí za dů-
kladnější prohlédnutí. Okolo spousty z nich 
chodíme denně a tak trochu je považujeme 
za samozřejmost. A tak nejen pro nás sa-
motné, ale i pro návštěvníky města jsme 
připravili novinku. Na významné budovy 
města jsme na konci srpna připevnili po-
pisné cedule se stručným textem o historii 
dané budovy.

Vlastní ztvárnění cedulí navrhl městský 
architekt, který prosadil využití moderní-
ho materiálu – kouřového plexiskla s jed-
noduchým gravírováním a probarvením 
nápisů.

Výběr budov i tvorba textu se protáhla 
na více jak rok. Texty se mnohokrát upra-

vovaly ke spokojenosti majitelů budov, 
nebo po dohledání historických dat.

Informační cedule tak naleznete na 
radnici, kulturním domě, knihovně, ZUŠ, 
věžovém vodojemu, ZŠ, nebo i na soukro-
mém domě v Sokolské ulici se sgrafitovou 
výzdobou.

Na začátku září doplní tento soubor ce-
dulí i volně stojící cedule u nádraží, obou 
kostelů, kapličky, chvalovické tvrze, ale 
třeba i Hynkova mlýna.

Nepředpokládáme, že se jedná o finál-
ní soubor popisných cedulí. Budeme rádi 
za každý návrh na další zajímavé budovy 
a místa ve městě. 

Tomáš Vodička - radní města

Kokrhající kohout, štěkající pes, 
hlasitá hudba…

Jedním z problémů, které v Pečkách 
řeší občanská poradna Respondeo, jsou 
sousedské spory. Jejich podstata bývá růz-
ná, často se jedná o zdánlivě malicherné 
záležitosti, které se ale stupňují a mohou 
vyústit v dlouhodobý konflikt, slovní agresi 
a v krajním případě i napadení. 

„V praxi poradny jsme řešili kokrhají-
cího sousedova kohouta či agresivní vče-
ly, štěkajícího psa, stovky bezprizorních 
slepic, stromy vysazené příliš blízko plotu 
nebo břečťan pnoucí se po zdi proti vůli 
majitele,“ vyjmenovává vedoucí občanské 
poradny Hedvika Stuchlíková a dodává: 
„Myslím si, že podstata těchto sporů je spíš 
mezilidská. Jedná se často o neschopnost 
či nedostatek vůle najít společné řešení.“ 
Nicméně sousedé zkrátka žijí vedle sebe, 
a pokud spolu nevycházejí, může to oběma 
stranám výrazně znepříjemnit život. „Kli-
enti si často stěžují, že už nemají ani chuť 
chodit na vlastní zahradu, aby se nepotkali 
se sousedem, protože například pravidelně 
čelí slovním útokům či různým naschvá-
lům,“ vysvětluje Hedvika Stuchlíková. 

Řešení nebývá snadné ani rychlé. První 
doporučení zní: zkuste se domluvit, zůstat 
v klidu a být věcný. V opačném případě 
hrozí, že spor u vznětlivějších osob vyús-
tí i v sousedskou rvačku. Další na řadě je 
písemná výzva sousedovi, aby něco udělal 
nebo se naopak nějakého jednání zdržel. 
„V některých případech doporučujeme 

podat podnět na městský či obecní úřad. 
Podle toho, o co se v konkrétním případě 
jedná, volíme různé odbory – například od-
bor životního prostředí u stromů či staveb-
ní odbor u nepovolené stavby,“ říká vedoucí 
poradny. Další variantou je přestupkové 
řízení, pokud je však konflikt opravdu vy-
hrocený, je nutné zavolat policii. 

Nejkrajnějším řešením je žaloba k sou-
du. Vlastník nemovitosti by neměl své okolí 
obtěžovat imisemi, což je podle občanské-
ho zákoníku jakýkoli element mající původ 
na pozemku jednoho vlastníka a účinky na 
pozemku jiného vlastníka. V praxi to může 
být prach, kouř, hluk či voda. Stejně tak 
zákon upravuje konkrétní pravidla pro od-
straňování větví, výsadbu stromů, údržbu 
plotu a podobně. 

„Ať už se týká spor čehokoli, lidé se mo-
hou obrátit na naši občanskou poradnu, 
kde zkusíme společně najít řešení,“ uzavírá 
Hedvika Stuchlíková. Bezplatné poraden-
ství mohou zájemci využít každý čtvrtek od 
13 do 17 hodin ve Vzdělávacím centru Pe-
čecka, na jehož provoz přispívá také Dobro-
volný svazek obcí Pečeckého regionu. Další 
nejbližší pobočky občanské poradny Re-
spondea jsou v Nymburce a Poděbradech.

Straka obecná

„Krade jako straka“ je jedna z nehez-
kých nálepek tohoto krkavcovitého pěvce. 
Straky jsou krásně a výrazně vybarvené 
a na první pohled vás zaujme jejich těžko-
pádný let, který někdy vypadá spíše jako 
plachtění a padání. Dalším nápadným zna-
kem je dlouhý stupňovitý ocas, který se při 
letu roztáhne do stran. Straky si nemilé 
přídomky vysloužily hlavně vykrádáním 
hnízd malých pěvců, kterým jedí nejen va-
jíčka, ale i potomky. Straky jsou také neza-
měnitelné svými skřeky, v tomto případě 
opravdu místo zpěvu použiji slovo skřek, 
protože pokud ve vaší blízkosti straky žijí, 
tak mi to i prominete. Je pravdou, že straky 
se v posledních letech čím dál více přibli-
žují k lidským obydlím a s přizpůsobením 
nemají sebemenší problémy. Abychom na 
straky nebyli jen přísní, pojďme jim připsat 
i kladné body. Díky důmyslným a bytel-
ným hnízdům, které straky vytvrzují blá-
tem a větvemi, se v dalších letech do těch-
to příbytků stěhují i poštolky a kalousové, 
kteří si sami hnízda postavit neumí. Straky 
si, narozdíl od nich, každý rok staví hnízda 
nová. 

Kateřina Čiháková
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Příběh opravdového člověka
V pátek 16. září si připomeneme 77. vý-

ročí smrti sovětského vojína Andreje Maxi-
moviče Malaščenka, který zahynul v našem 
městě a je pohřben na pečeckém hřbitově. 
Kolem jeho památníku u nádražní budovy 
projdeme mnozí z nás i dvakrát denně a ve 
stereotypu každodennosti se možná někte-
ří ani nepozastaví nad tím nezvyklým da-
tem úmrtí. Co se to čtyři měsíce po skonče-
ní druhé světové války vlastně stalo?

 Dosavadní veřejný narativ, který se ob-
jevil až někdy v polovině šedesátých let, 
nebo dokonce ještě později až na počátku 
normalizace (prokazatelně dříve doložen 
není), hovořil o tom, že sovětský vojín byl 
zavražděn vojáky Ruské osvobozenecké 
armády (ROA), tzv. vlasovci, při jejich úto-
ku na sklad Kooperativy nedaleko nádraží. 
Proč se „vlasovci“ náhle objevili v Pečkách 
mimo jejich reálný a pravděpodobný čas 
a prostor, v jakém kontextu se měla tato tra-
gédie odehrát, se nijak podrobněji nevyklá-
dalo. Příběh se tradoval a jeden každý jeho 
vypravěč opisoval od druhého. Připomeň-
me, že před rokem 1989 to ani moc jinak 
nešlo, tedy ne veřejně či dokonce oficiálně. 

ROA?
    Jenže. Od samého začátku tady něco 

nehrálo. „Vlasovci“ se sice skutečně v roce 
1945 reálně pohybovali na území středních 
Čech, v březnu byl jejich kontingent určitou 
dobu usazen v Brandýse nad Labem, tedy 
nedaleko odsud, závěr války pak prožili ze-
jména na Kladensku a Příbramsku, načež 
se 6. a 7. května významně zapojili do praž-
ského povstání, kdy se po vyslyšení pros-
by České národní rady o pomoc postavili 
proti nacistickým vojskům a zabránili tak 
mnohem většímu krveprolití. Přičinili se 
tak o to, že boje na území Prahy skončily 8. 
května, ještě před příjezdem Rudé armády, 
nicméně jejich osud pak neměl dlouhého 
trvání. Stovky raněných byly během dvou 
dnů vyhledány v pražských špitálech jed-
notkami sovětské kontrarozvědky Směrš 
a bez soudu byli všichni na místě popra-
veni a pohřbeni v neoznačených hrobech. 
S nimi pak byly postříleny na místě další 
nejméně stovky, jež vojska Rudé armády 
pochytala na útěku. Zbylý kontingent, kte-
rý se nedostal včas do západní zóny, byl 
ještě během května odvezen do Sovětského 
svazu, odsouzeny byly pouze jejich nejvyšší 
špičky, osudy tisíců zůstaly navždy neob-
jasněny. Že by jakákoliv skupina „vlasov-
ců“, třeba jen jednotlivců, na našem území 
operovala ještě čtyři měsíce po kapitulaci 
nacistických vojsk, je fakticky vyloučené, 

a především prameny nedoložené. 
Co se tedy stalo? 
    Když jsme se pokusili před časem hle-

dat odpovědi na logické otázky, které z po-
chybností vyplývaly, naši pozornost zaujalo 
jedno z vyprávění místní orální historie (li-
dově řečeno šeptandy). Verze se vztahovala 
ke chvalovickému posvícení, které se zde 
tradičně pořádá druhou zářijovou neděli 
kolem svátku sv. Ludmily (16. září). Údajně 
mělo dojít k jakési rvačce, do níž se zapletl 
také sovětský voják a celé to mělo mít tra-
gickou dohru. Verze málo pravděpodobná, 
nikoliv však bez racionálního jádra, neboť 
v roce 1945 vyšlo 16. září na neděli. Jiná 
legenda, říkejme tomu tak rovnou, vyprá-
věla o tom, že byl zastřelen omylem strážní 
službou, když se vracel v noci z tancovačky. 
Ovšem, kam by se tu vracel, když v Peč-
kách nebylo významné armádní stanoviště, 
polní ležení či dokonce kasárna? Pozornost 
se logicky otočila k budově nádraží jako dů-
ležitého dopravního uzlu a ke skladu Koo-
perativy, tedy k pravděpodobnější možnosti 
místa činu kriminální povahy. Pokud nešlo 
o nešťastnou náhodu, mohlo jít skutečně 
o střet mezi vojáky Rudé armády a blíže 
neznámými kriminálními strukturami 
(přepadení, pokus o loupež?). O tom, že se 
sovětský vojín mohl stát obětí něčeho tako-
vého by rovněž svědčil fakt jeho oficiálního 
pohřbu a uložení na pečecký hřbitov se vše-
mi poctami. 

Byl nebo nebyl?
    Vedle toho, že jsme se pokusili přímo 

oslovit ruskou ambasádu, hledali jsme rov-
něž pomoc v odborných kruzích. Zatímco 
velvyslanectví jsme nestáli za odpověď, 
ruský publicista Vladimír Pomorcev, jenž 
se zabývá identifikací hrobů a padlých so-
větských vojáků na našem území, vnesl 
do našeho pátrání světlo v tom smyslu, že 
nám potvrdil a naskenovanými dokumenty 
z originálních ruských (sovětských) prame-
nů doložil existenci oficiálně nezvěstného 
vojína A. M. Malašenkova (Малашенков), 
v odvodním záznamu též uváděného jako 
Malaščenkov, o němž „jediné, co lze s ur-
čitou jistotou říct, že se narodil ve vesnici 
Kostino Dorogobužského rajonu ve Smo-
lenské oblasti. Tato vesnice ale dnes již 
neexistuje“. Další pátrání by nás za normál-
ních okolností vedlo k ruským historikům 
v Centrálním archivu Ministerstva obrany 
Ruské federace, ale z pochopitelných dů-
vodů je dnes tato cesta vyloučená. Ovšem, 
také V. Pomorcev se ve svém emailu zmínil, 
že podle polohy pomníku se nejspíš jednalo 

o hlídku nádraží a za „vlasovce“ mohla být 
označena „jakákoliv ozbrojená skupina“. 

Na našem pomyslném pátracím listu 
jsme si tedy s čistým svědomím a také s jis-
tou úlevou odškrtli jednu z nepříjemných 
možností, že by se jednalo zcela o falsifikát 
(dnes se říká „fejk“) a obrátili pozornost 
k místním archivním záznamům, které se 
týkají policejních hlášení. 

Pravda je vždy jenom jedna
Netrvalo to dlouho a díky archiváři Jaro-

slavu Pejšovi ze Státního okresního archí-
vu Kolín jsme konečně mohli příběh popr-
vé nahlédnout celý. V jedné z tak zvaných 
staničních služebních knih Četnické stani-
ce Pečky (1924-1945) je zápis z 16. a 17. září 
1945.  Uvádíme jeho přepis:

16. září 1945.
Pohotovost: střelec Tošovský.
Pátrání po čtyřech příslušnících rudé 

armády, kteří spáchali loupež v Třebes-
tovicích a postřelili jednu osobu, u Mil-
čic znásilnili dvě ženy a prchají směrem 
k Pečkám. Telefonické sdělení výpravčího 
Slepičky ze žel. stanice v Pečkách. Směr 
nádraží a dále podle potřeby. Od 19 hod. na 
dobu potřeby.

Vrch. strážm. Hájek vel. se strážm. Fika-
rem, strážm. Petýrkem, střel. Tošovským 
a Vodičkou.

Vrátili se dne 17. 9. 1945 o 17 hod. – obe-
šli Pečky, Tatce, zast. Milčice, Milčice, Vel. 
Chvalovice, Poříčany, Klučov, Radim, Po-
děbrady. Tři z pachatelů zadrženi u Peček. 
Čtvrtý při přestřelce mezi ruskými vojíny 
jednoho z nich zastřelil a uprchl směrem 
na Tatce neb Poříčany a byl pak zadržen 
i s 11ti letým chlapcem 17. 9. 45 v Kolíně. 
Všechny zadržené převzalo ruské velit. 
v Pečkách, které povolalo na místo svého 
voj. prokurátora z Prahy, který celý případ 
v Pečkách vyšetřil a po skončeném šetření 
pachatele dal odvézti do Prahy. /…/“

Není třeba mnoho dalšího dodávat. Po-
dobných příběhů se v těch hrozivých le-
tech dělo mnoho a nesmíme k nim zůstat 
lhostejní. Když jsme v titulu článku použili 
název kdysi slavného sovětského romá-
nu o lidském hrdinství, nemysleli jsme to 
v žádném případě ironicky. Ano, i příběh 
mladičkého vojína Andreje M. Malaščen-
kova, který svůj život položil v Pečkách 
při obraně práva proti násilí, je takovým 
příběhem opravdového člověka. Nemělo by 
nás ovlivnit, že se ho kdysi pokusili jeho vy-
pravěči ohnout podle ideologických potřeb 
a část pravdy zamlčeli, část vylhali. Neza-
pomínejme na to!

Ondřej Schulz a Libor Vodička

Информация из документов, уточняющих потери
ID 58225264 
Фамилия Малашенков
Имя Андрей
Отчество Максимович
Дата рождения/Возраст __.__.1923
Место рождения Смоленская обл., 
Дорогобужский р-н, Подмошьевский с/с, д. 
Костино
Дата и место призыва __.__.1944 
Дорогобужский РВК, Смоленская обл., 
Дорогобужский р-н
Воинское звание красноармеец
Причина выбытия пропал без вести
Дата выбытия __.09.1945
Название источника донесения ЦАМО
Номер фонда источника информации 58
Номер описи источника информации 18004
Номер дела источника информации 449
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Léto se pomalu chýlí ke konci a naši čte-
náři – zahradníci nezapomněli na svůj slib 
a započali s donáškou sklizených semen 
bylinek a kytiček ze svých zahrad. Tímto 
jim děkujeme za rozšíření nabídky v naší 
knihovně.

Přibyly tyto druhy:
Heřmánek pravý, sléz maurský, maralí 

kořen, měsíček lékařský, šalvěj lékařská, 
libeček lékařský, rebarbora, pažitka, kopre-
tina bílá, chrpa chlumí, fiala zimní, sedmi-
kráska skalnička, travnička trsnatá, tařice 
skalní, orlíček růžový i modrý, mavuň čer-
vená, hvozdík vousatý i bradnatý.

Vladimíra Krulišová

Novinky 
ze Semínkovny

Týden knihoven 2022 
v pečecké knihovně od 3. 10. - 8. 10.  

 
3. 10. - 27. 10. - „Prodejní výstava obrazů A. Veselé a J. Čapka“  
4. 10. 18 h - „Setkání se stylistkou a vizážistkou Danou Beranovou“  
3. 10. - 27. 10. - „Knižní bazárek“ - výprodej vyřazených knih, potrvá do 31. 10.  
5. 10. 18 - 19:30 h - „Kurz jógy“  - pod vedením lektorky Ireny Mrázkové. 
6. 10. 10 h - „Bookstart aneb S knížkou do života“ - setkání rodičů a dětí do 3let 
s programem. 
8. 10. 13 h - „Vyhlášení vítězů soutěží MěK“  - slavnostní předání cen zúčastněným. 
9. 10. 10 h - „Burza Pokémon karet“  - pořadatel Spolek KECKi Ratenice. 
 „Jak co najdu v knihovně“ - informatické besedy pro ZŠ  
„Prodej šitých výrobků chráněné dílny CZ Pins Přelouč“  
„Čištění brýlí v ultrazvukové čističce zdarma“ - (pouze v době od 3. 10. do 8. 10. 2022!) 
 

„Týden amnestie dlužníků“  - (pouze v době od 3. 10. do 8. 10. 2022!) 
„Přihlašování nových čtenářů zdarma“ - (pouze v době od 3. 10. do 8. 10. 2022!) 
 

Jednotlivé akce budou připomenuty samostatnými plakáty. 

Dne 13. září to budou 
dva roky, kdy nás opus-
tila paní Alena Švar-
cová. 

S láskou v srdci na ni vzpomíná celá její 
rodina a všichni kdo ji měli rádi. 

Vzpomínáme
Dne 15. 9. 2022 by oslavi-
la 64 narozeniny Irenka 
Chocholová z Velkých 
Chvalovic. 

Dne 21. 9. 2022 vzpo-
meneme na nedožité 
84 narozeniny pana 
Petra Pešky a 40 výro-
čí od jeho úmrtí. 

Vzpomínají děti s rodi-
nami a přátelé.

Na Kolínsku 
Místní akční plán II 

plynule přešel 
do MAP III

Od července 2022 se znovu naplno roz-
bíhá místní akční plánování rozvoje vzdě-
lávání v kolínském regionu. V následujícím 
období se tak při různých příležitostech bu-
dete setkávat s projektem, který nazýváme 
MAP III na Kolínsku (reg. číslo projektu 
CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/002299).

I nadále se budou scházet pracovní sku-
piny, ve kterých mohou pedagogové, a ne-
jen ti, sdílet své zkušenosti se vzděláváním, 
vzájemně se inspirovat a podporovat. Neza-
pomeneme ani na akce pro veřejnost, jako 
jsou přednášky na téma výchova a vzdělá-
vání se známými odborníky a osobnostmi. 
Veškeré aktuální informace najdete na na-
šem webu https://www.map-kolin.cz/ nebo 
na Facebooku: https://www.facebook.com/
MAPnaKolinsku.

Michaela Záhorová
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Sdružení nezávislých kandidátů „PEČKY PEČÁKŮM“ vzniklo na začátku 90 let s cílem snažit se o 

budování lepších životních podmínek občanů ve městě. Bohužel politika i na této komunální úrovni se 
posunula troch jinam a my si z toho musíme vzít ponaučení. Dnes už to není o společných zájmech a snaze se 
dohodnout na této místní úrovni. Dnes už je to bohužel boj o moc a možnost se posunout přes komunální 
politiku na vyšší úroveň. 

Kdo jsme?  

o Jsme obyčejní občané města Pečky, kterým není jedno co se ve městě děje.   
o Jsme proti tomu dělat z města charitativní organizaci na úkor jeho občanů. 
o Jsme proti upřednostňování dětí cizinců oproti našich dětí. 
o Jsme pro pomoc uprchlíkům, avšak s ohledem na velikost a reálné možnosti města. 
o Jsme proti tomu, aby město suplovalo v této těžké době práci a povinnosti státu. 

Co chceme? 

o Zvýšit bezpečnost občanů našeho města. 
o Sjednotit město, a ne ho rozdělovat. Jsme občané jednoho společného města. 
o Naslouchat názorům občanů, a nejen úzkým zájmovým skupinám. 
o Pracovat pro občany města a podílet se na rozvoji celé pečecké komunity. 
o Spravovat město podle potřeb jeho občanů. 

Vybrané body z našeho programu: 

Pokračovat v jednáních o budování obchvatu města 
Řešení parkování ve městě 
Výstavba obecních bytů nebo spolupráce při možnosti výstavby družstevních bytů 
Podpora podnikání v obci, podpora drobných podnikatelů  
Řešení obslužnosti Velkých Chvalovic 
Navýšení stavu Městské policie a rozšíření její činnosti 
Podpora a snaha o rozšíření zdravotní péče  
Ochrana vodního zdroje 
Dostavba a modernizace ZŠ a MŠ 
Podpora činnosti pečeckých sportovních oddílů  
Podpora aktivního života občanů města ( budování aktivních odpočinkových míst po městě např. 
park, sokoliště, hřiště Velké Chvalovice…) 
Každý rok opravit v každé části města jednu ulici „to znamená 3 ulice ročně“ 
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Lidovci a nezávislí 

Vážení spoluobčané,
 

     na konci září nás čekají komunální volby, které určí směřování Peček         
a Velkých Chvalovic na další čtyři roky. 

 
Záměrem Lidovců a nezávislých je pracovat skutečně pro všechny občany 
našeho města – zajímají nás jak lidé a rodiny v produktivním věku, tak se 

chceme věnovat potřebám seniorů a občanů se zdravotním omezením.
 

Co považujeme za důležité a chceme změnit? 

Podpora zájmových, kulturních a volnočasových spolků – naše rodinné stříbro.
Opravit rozbité chodníky a myslet při tom na bezbariérové úpravy.
Přidat lavičky, odpadkové koše a veřejně dostupné WC.
Obnovit tradici pečeckého skautu.
Zvýšit počet míst v městské školce, podpořit vznik městských jeslí. 
Dětská hřiště a místa volnočasových aktivit musí být čistá, bezpečná a hlídaná.
Vybudovat U-rampu a Street Workout hřiště, Pump track.
Rozšíření obytných zón z důvodu zvýšení dopravní bezpečnosti.
V rámci jednání zajistit rozšíření otevírací doby pobočky České pošty.
Rozumně dořešit stavbu obchvatu.
Vylepšit péči o hřbitov, včetně zavedení autobusové zastávky. 

 
Infrastruktura města musí sloužit občanům, ne naopak.

 
Nechceme se chlubit cizím peřím, ani stavět politiku na líbivých 

fotkách či prohlášeních.
 

Naši kandidátku zastupují lidé, kteří mají mnoho životních zkušeností.
 

Dáte-li nám příležitost, budeme Vás s radostí zastupovat.
 

Volte číslo 3 Lidovce a nezávislé
 

Z a v ř e l  m l . ,  B u l í č k o v á ,  H r u š k a ,  K r e j č í  m l . ,  Z a v ř e l o v á ,  
N e j e d l á ,  M i d d l e d i t c h ,  K r e j č í  s t . ,  T u r y n a ,  S á d e c k á ,  

S á d e c k ý ,  T v a r o h o v á ,  M o j ž í š o v á ,  H y n k o v á ,  Š u l c ,  
K r e j č o v á ,  D o l e č k o v á ,  A n d r e s o v á ,  V á ň o v á ,  Z a v ř e l  s t .  

facebook.com/lidovci.pecky
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1. Soběstačnost 
a udržitelný rozvoj města
  Vybudujeme úpravnu vody. Získáme 
nezávislost a kvalitní vodu. 
  Snížíme spotřebu energií díky 
fotovoltaikám a podpoříme 
komunitní energetiku. 
  Rozšíříme zeleň ve městě; 
racionálně naložíme s dešťovou 
vodou i odpady.
  Zpracujeme územní plán k oživení jižní 
části města. 
  Usnadníme parkování nejen na sídlišti. 

2. Klíčové projekty 
a veřejný prostor 
  Budujeme obchvat a tělocvičnu. 

  Zahájíme opravy Tř. 5. května, pečeckých 
i chvalovických chodníků a silnic.
  Oživíme náměstí a opravíme cesty 
v parku.
  Upravíme pečecký hřbitov.
  Naplno využijeme dostupné dotace.

3. Péče o občany 
a jejich potřeby
  Postavíme jesle, obecní bydlení 
a veřejné WC.
  Zmodernizujeme zdravotní středisko.
  Zřídíme bezbariérovou podatelnu 
a otevřeme úřad i jednu sobotu v měsíci.
  Prioritou zůstane bezpečnost 
ve městě.

  Smysluplně naplníme volný 
čas i těch dětí, které ho tráví na ulici.
  Zřídíme podnikatelskou radu na 
podporu podnikání ve městě.

4. Vzdělání, kultura 
a sport ve městě 
  V ZŠ připravíme půdní vestavbu 
s odbornými učebnami.
  Opravíme fotbalové kabiny v Pečkách 
a vybudujeme nové ve Velkých 
Chvalovicích i s komunitním centrem.
  Dokončíme rekonstrukci Kulturního 
domu a učiníme ho bezbariérovým.
  Zmodernizujeme městskou knihovnu.
  Vybudujeme diskgolfové hřiště 
a pumptrack dráhu.

Mgr. Alena 
Švejnohová

Bc. Iveta 
Dvořáková

Tomáš 
Vodička

Šárka 
Horynová

Jiří 
Katrnoška

Jaroslav 
Železný

Václav 
Drška

MUDr. Věra 
Schürzová

Miloš 
Novák

Otakar 
Zatřepálek

Viktorie 
Janáčková, MSc.

Mgr. Václav 
Lebduška

Ing. David 
Nedoma

PhDr. Miloslav 
Vlk

Ondřej 
Schulz

 Mgr. Jaroslava 
Heroldová, DiS.

Mgr. Libor 
Vodička, Ph.D.

Ing. Jan 
Korouš, Ph. D.

 Ing. Nikola 
Vrátná

Ing. František 
Pospíšil

Mgr. Lucie 
Houdková

Kandidáti za NAŠE PEČKY do zastupitelstva města

Město Pečky je bezpečným a přátelským místem k životu, které 
máme všichni rádi. I proto se u nás začíná hodně stavět a obyvatel 
přibývá. Nelze však jen růst, je třeba budovat město chytré a 
moderní, s promyšleným a udržitelným rozvojem. Město tvoří jeho 
občané a my chceme, abychom se tady všichni cítili dobře. 

Minulé roky nebyly jednoduché a čekají nás nejspíš další složitá 
období. My jsme na ně připraveni. Povedeme naše město 
odpovědně dál. Dokončíme již probíhající projekty a zrealizujeme 
nové.  Podáme pomocnou ruku občanům stejně, jako jsme to 
dělali v minulých krizích. 

www.nasepecky.cz —— www.facebook.com/nasepecky

info@nasepecky.cz —— telefon (Alena Švejnohová 603 700 773)

Čtyři pilíře pro další období:
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Výstava o vzniku písma a jeho rozvoje 
v dávných kulturách a civilizacích při-
bližuje jejich typy a druhy, či výzdobu 

dobových rukopisů. Pro žáky ZŠ máme 
připraveny zábavné pracovní listy auto-
rů s historickou písárnou. Ve studovně 

naší knihovny tak vznikne písárna 
středověká, římská, japonská a staro-

věká mezopotámská…. 

Výstava potrvá 
od 5. do 27. září 2022

Městská knihovna S. Čecha v Pečkách 
 

 zve na prodejní výstavu obrazů  

Aleny Veselé 
a Jiřího Čapka. 

 
    Kde: v prostorách knihovny 

 

  Kdy: od 3. do 27. 10. 2022 
 
 
 
 
 
 

Otevřeno: 
Po, st, pa 12-16 
Út, čt 8-12 13-18 

Jak to dopadlo
Před dvěma roky jsem se holedbala naší 

rodinnou pomocí přírodě. Sekání trávy 
pouze jednou za měsíc, ponechání kvetou-
cích ostrůvků pro včely, vymezení kousku 
zahrádky bez sekání pro ještěrky a hmyz, 
aby si tam v klidu lítal a lezl. Byl to rok, 
kdy se zdálo, že se příroda polepšila, zno-
vu budeme vídat koníky, kovaříky, vosičky, 
slepýše, ježka … Vzpomínám, jak se u nás 
v kurníku mezi balíky slámy narodilo osm 
ježčat. Nic jim nevadili zvědavci. Rodinka 

se po nějaké době odstěhovala, věřme, že 
prožila spokojený ježčí život. Od té doby, 
a uplynulo hodně let, jsem potkala ježka 
jednou. Ležel uprostřed rozpálené asfalto-
vé silnice bez pohybu. Předpokládám, že 
s malou pomocí, ale velkým štěstím přežil.

Přešel rok – a nic! Žádné oživení. Je 
pravda, že si v tom nejméně vhodném mís-
tě u vany s dešťovkou vybudovali podzemní 
domov malí čmeláci. Málem jsme jim šlapa-
li na hlavy, ale žádní koníci atd. Příroda si 

asi řekla, že si do svých 
záměrů nedá mluvit, 
stejně je všechno špat-
né naše vina. Co také 
chcete od osmi miliard 
obyvatel naší zemské 
koule, na jedné straně 
zoufalých, hladových, 
bez vzdělání, na straně 
druhé usilujících o více 
pohodlí, zlata, moci.

Jelikož naděje umí-

rá poslední, doufám, že zahrádka přece 
jen ožije. Před pár dny jsem z vany vylo-
vila dva kovaříky, tvářili se jako mrtví, po 
chvíli si na slunci sušili krovky. Vrátily se 
také vosičky, opatrně pijí z okrajů kyblíků 
se zeplalou vodou. To je přece důvod k op-
timismu!

Takové slunéčko se letos dobře postara-
lo o novou generaci. Černožluté larvy byly 
všude. Mezi pečivem na stole se líně sune 
larvička, vynesu ji ven, vzápětí mi z rukávu 
vylézá další. Dvě se usadily pěkně v závětří 
před vchodem do bytu. Protože tam pro-
běhnu denně aspoň padesátkrát, můžu po-
zorovat pomalou přeměnu. Pan učitel Sei-
ner mě naučil, že vývojové fáze hmyzu jsou 
vajíčko, larva, kukla, hmyz, ty poslední tři 
sleduji. Larva se pomalinku zakuklila, zdá-
lo se, že se nic neděje, ale jednoho opravdu 
hezkého dne je tu oranžové tečkované slu-
néčko. Nějakou dobu sbírá síly, pak mizí. 
Přeji mu, aby našlo hodně vykrmených 
mšic a dobře se mu vedlo.

Z. Ferešová

Noc sokoloven
V pátek 24. 6. ožila 

sokolovna smíchem, 
dováděním a sportem. 
Odpoledne patřilo nej-
menším, pro které na 
sále vyrostla překážko-
vá dráha a v přísálí na 
ně čekalo šest sportov-
ních disciplín. Původně 
měly být na zahradě, 
ale déšť nám změnil 
plány. Jenomže ani ten 
nezabránil školním dě-
tem, aby pod stromy 
plnily úkoly zálesác-
kého závodu zdatnos-
ti. Všichni vyzkoušeli 
řezání pilou, uzlování, 
práci s buzolou, lanovou 
překážku, morseov-
ku, poznávačky, prak-
tickou zdravovědu… 
Program pokračoval 
v sokolovně, kde naše 

dlouholetá starostka Eva Jíchová převzala 
z rukou jednatele ČOS bratra J. Těšitele 
zlatou medaili ČOS. Předškoláci, žákyně 
a ženy předvedli hromadná vystoupení le-
tošního Sokolgymu. Občerstveni špekáčky 
opečenými nad ohněm v zahradě nebo dob-
rotami ze švédských stolů, na které donesli 
něco všichni zúčastnění, jsme se pustili do 
nácviku písmen ze živé abecedy. Zájem-
ci si mohli zkusit zahrát kin-ball nebo se 
zapojit do různých her a soutěží. V přísálí 
pak na zvídavé čekala interaktivní naučná 
Hra o Sokole, ve které se dozvěděli spoustu 
zajímavého o této organizaci. V pozdních 
nočních hodinách si naši všestraňáci ještě 
zahráli vybíjenou, rozložily se žíněnky a šlo 
se spát. Ráno jsme posnídali, rozloučili se 
a hurá na prázdniny!

Jana Sladká
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Jana Svobodová
kronikářka obce Vrbčany

VRBČANY - KOSTEL SV. VÁCLAVA

NAPŘÍČ STALETÍMI
Součástí přednášky budou panely 
s fotografiemi a mapami, spojené 

s historií obce.
Vrbčany jsou místem bohatým na historii, 

první písemná zmínka o obci pochází 
z roku 1070 při založení Vyšehradské ka-

pituly, kdy český kníže Vratislav II. daroval 
i jeden poplužní dvůr ve Vrbčanech.

Středa 14. září 2022 od 17:00
Přednáškový sál 

Kulturního střediska Pečky

Prof. RNDr.  Zdeněk Opatrný, CSc.
přírodovědec - katedra experimentální 

biologie rostlin při UK v Praze

ROSTLINY 
BUDOUCNOSTI

Co víme o oboru, který se zabývá novými 
metodami šlechtění? Jaké jsou možnosti 
v jejím využití? To nám přiblíží přednáška 
s předním českým výzkumníkem v oblasti 

rostlinných biotechnologií.
Středa 5. října 2022 od 17:00

Přednáškový sál 
Kulturního střediska Pečky

PhDr. Jan Frolík, CSc.
archeolog - Archeologický ústav 

AV ČR Praha v.v.i.

ARMÉNIE
archeologické nálezy 

při záchranném výzkumu
Stát ležící v Zakavkazsku v jihozápadní Asii 
byl prvním, který přijal křesťanství. Na jeho 

území se proto nachází velké množství 
nejstarší církevní architektury. 

Archeologové díky tomu nacházejí pozů-
statky  v troskách půdorysů. Zajímavé 

je i období pravěku. Arménie je zřejmě 
jedním z míst, kde se zrodila metalurgie.

Prima ZOOM / ČTK
Středa 12. října 2022 od 17:00

Přednáškový sál 
Kulturního střediska Pečky

Dušan Majer
český odborník na kosmonautiku

RAKETOU NA MARS
Kosmonautika je nepřetržitý proud vývoje. 

Nové mise se snaží odpovědět 
na otázky, které přinesly mise minulé 

a lidstvo se stále posouvá dále. Existují projekty 
a všichni víme, že se na ně můžeme těšit už za pár 

let. Ať už jde o stanici Gateway, program Arte-
mis, dopravu vzorků z Marsu v rámci programu 
MSR, lety Super Heavy / Starship, nebo sondy 

JUICE a Europa Clipper k Jupiteru, ve všech pří-
padech jsou to vesměs známé projekty. 

Ovšem byla by velká chyba, kdyby si někdo mys-
lel, že to je to jediné, co nás čeká. 

kosmonautix.cz/autor/dusan-majer/page/2/

Středa 26. října 2022 od 17:00
Přednáškový sál Kulturního střediska Pečky

Přijďte! Těšíme se s Vámi na setkání.
Členové místní skupiny ČKA v Pečkách.

www.akademiepecky.wixsite.com/akademie

30 let kaple
Připomínka 30. výročí znovuvysvěcení 

kaple sv. Jana Nepomuckého ve Velkých 
Chvalovicích.

Kaple sv. Jana Nepomuckého byla posta-
vena v roce 1833 na místě obecním, a to na 
náklady obce údajně jako díkůvzdání, že 
zde nikdo nezemřel na choleru, ač jiné obce 
byly cholerou velmi postiženy. Kříž stojící 
v bezprostřední blízkosti byl postavený na 
památku, že obec byla ušetřena při morové 
epidemii.

Letošní rok je spojen s připomínkou 
třicátého výročí znovuvysvěcení kaple. 
Je dobré se ohlédnout a znovu se vrátit do 
roku 1992, kdy bylo rozhodnuto, aby torzu 
kaple, stojícímu v centru obce, byla vráce-
na původní důstojnost. Počátkem jara toho 
roku začala celková obnova, aby na posví-
cení, které se váže ke svátku Povýšení sva-
tého Kříže, byla připravena v plné kráse 
na okamžik, kdy začne opět sloužit svému 
účelu.

Než se tak stalo, bylo zapotřebí vynalo-
žit hodně úsilí na obnovu nejen kaple, ale 
i blízkého okolí. Oprava se stala centrem zá-
jmu místních obyvatel, kteří se na ní podí-
leli buď finančním nebo řemeslným darem. 
Není možné vyjmenovat všechny, mnozí 
z nich již nejsou mezi námi, ale všem patří 
poděkování za nezištnou pomoc.

Na pražské arcibiskupství byla zaslá-
na žádost o vyslání některého z biskupů 
k vysvěcení kaple. Slavnostní vysvěcení 
se uskutečnilo 20. září 1992, a sice Mons. 
ThDr. Jaroslavem Škarvadou, generálním 
vikářem pražské arcidiecéze, za přítom-
nosti ThDr. Josefa Pokorného, sídelního 
kanovníka Katedrální kapituly v Hradci 
Králové a faráře Římskokatolické farnosti 

Pňov-Předhradí a P. Cyrila Janíka Bystrý-
ka, OFM, administrátora Římskokatolické 
farnosti v Pečkách.

Sv. Jan Nepomucký, patron kaple a obce,  
je český světec, ochránce vody a vodních 
toků, jehož sochy stávají na místech s vo-
dou spojenými. Zdejší krajina byla bažinatá 
a stávala zde jedna z nejstarších vodních 
tvrzí u nás. V tomto roce si připomínáme 
502 let od první písemné zmínky o chvalo-
vické tvrzi.

Do dnešní doby je zachován špýchar se 
zbytky zdiva použitého z bývalé tvrze. Je 
součástí zemědělského areálu a není pří-
stupný veřejnosti. 

Kaple je po staletí významnou dominan-
tou místa samotného, neodmyslitelným 
symbolem obce a je připravena oslovit hle-
dající.   

Ludmila Švandová

Show Jiřího Babici
TJ Sokol Velké Chvalovice 

pořádá 17. 9. ve Velkých Chva-
lovicích show Jiřího Babici 
formou živého vaření asijských 
specialit mezi 13 až 16 hodinou. 
Během přestávek bude možné 
pořídit i společné foto s legen-
dárním kuchařem.

Pozvánka 
na přednášky
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Basketbalový oddíl TJ Sokol Pečky 
pořádá nábor nových dětí

Basketbalový oddíl TJ Sokol Pečky opět 
od září přijímá k doplnění všech družstev 
děti, které se narodily v letech 2011 až 
2016. Přihlásit mohou rodiče děti do oddílu 
v době, kdy probíhají tréninky jednotlivých 
družstev. viz níže uvedený přehled. Více in-
formací podá Jiří Katrnoška, tel. 728043792.

V soutěžích budou reprezentovat oddíl 
TJ Sokol Pečky družstvo žen, které bude 
hrát 1. ligu a čtyři mládežnická  družstva.  
Mladší dorostenky v nadregionální lize, 
mladší minižáci U12 a mladší minižačky 
U12 v krajském přeboru. Čtvrtým druž-

stvem, které  letos poprvé okusí atmosféru 
mistrovských utkání bude spojené druž-
stvo nejmladších minižákyň a minižáků 
U11.

Přípravu družstev na sezónu jsme za-
hájili v průběhu srpna soustředěním na 
Benecku. Po návratu z Krkonoš následo-
val  další  intenzivní týden přípravy v Peč-
kách. Od září probíhají pravidelné tréninky  
družstev ve sportovní hale a sokolovně.
Přihlásit se lze:
děvčata  roč. narození  2011-2012, 
ve sportovní hale   

Hawai aneb volejbalový Mix Pečky 2022

Druhá dekáda smíšeného volejbalového 
turnaje Mix Pečky začala stylově - s podná-
zvem “To bude Hawai”. Vydařilo se téměř 
vše.  Sobota 20. srpna byla určena jedenác-
tému ročníku, který poctilo svou návštěvou 
nakonec 14 týmů z původních šestnácti při-
hlášených. Aby toho nebylo málo, rozhodly 
se organizátorky od letošního roku pojímat 
turnaje tématicky, proto nechyběla lehátka, 
havajská výzdoba a míchané nápoje. 

Ke hře byla využita nejen antuková hři-
ště, ale také ta na umělém povrchu v rámci 
pečeckého sportovního areálu, což umož-
ňuje pořádat turnaj takového rozsahu.

Díky oddílům SK Volejbal Kolín, SDH 
Ratenice, městu Pečky a DDM Modřany se 
podařilo opět vytvořit zázemí pro kvalitní 
hru a příznivé i nepříznivé počasí. Počasí 
bylo ideální, zataženo a na sportovce nepá-
lilo slunce, během dne se dostavil jediný 
déšť, který nám příjemně zavlažil hřiště, 
způsobil občerstvovací pauzu a hrálo se dál. 
Volejbalové zápolení bylo poměrně vyrov-
nané, na tento turnaj jezdí mnoho týmů na 

výkonnostně podobné úrovni. Celý den tak 
bylo možné sledovat pěkný volejbal plný 
kvalitních akcí na síti a zákroků v poli.  

Ve finále se setkaly dva velmi vyrovnané 
týmy a dalo se jen těžko odhadnout, který 
si první místo nakonec uloví. Po tiebreaku 
nakonec zvítězil tým To máš jedno, na dru-
hém místě skončila po kvalitním výkonu 
Játra staré dámy, která turnaj navštěvují 
pravidelně.

Celkové umístění týmů: 3. Bojkot, 4. 
Chotusice, 5. Klub zodpovědných alkoholi-
ků, 6. Komiksáci, 7. Účastníci, 8. Bejvalý 16, 
9. WTF, 10. Be cheese, 11. Pandy, 12. Záboř-
ské kobry, 13. Čumáčci, 14. Českobrodské 
větry.

V souvislosti s turnajem je nezbytné 
zmínit jedno důležité výročí a nahlédnout 
do historie pečeckého volejbalu. Dle textu 
z roku 1995, který byl vydán v publikaci 
“K 70. výročí povýšení Peček na město” je 
uvedeno následující: “Počátky volejbalo-
vého oddílu spadají do roku 1942, to je let 
válečných. Oddíl vzniká neorganizovaně, 
utkání probíhají na Bačově na “plácku” 
u Markových. Hraje se denně za velké 
účasti rodičů. Přátelská utkání jsou v Rate-
nicích, Vrbové Lhotě, Velkých Chvalovicích 
i v Pečkách u Havránkova mlýna. Hraje se 
pro radost ze hry a pohybu, síť a míče si ku-
pují hráči sami.” 

Osmdesát let volejbalu v Pečkách není 
zanedbatelná historická vsuvka, neboť prá-
vě díky této historii a mnoha lidem, kteří 
po desítky let budovali zázemí pro volejbal, 
můžeme dnes pořádat turnaj takový jaký je 
a s oddílem dětí trénovat na pěkných hři-
štích.

Soustředění ve Vysokém nad Jizerou 2022
Letošní soustředění je úspěšně za námi 

a zde je krátké shrnutí. Soustředění bylo 
velmi vyvážené, a to jak po volejbalové her-
ní stránce, tak po té relaxační a kulturní. 
Na začátku týdne nechybělo rozpohybová-
ní se různými soutěžemi a herními aktivi-
tami. Následovaly tréninky zaměřené na 
kondiční přípravu a kromě kondice také 
trénink herních dovedností. Zlepšování 
bylo patrné velmi brzy a dělalo radost nejen 
trenérkám, ale i samotným dětem. 

Již tradičně jsme navštívili rozhlednu 
U Borovice, rozhlédli se do kraje a do od-
dechového programu v průběhu celého týd-
ne jsme zařadili také hudbu, zpěv, tvoření 
výzdoby na turnaj Mix Pečky 2022 a také 
návštěvu místního vlastivědného muzea 
s výstavou Krakonoš 100x jinak. Poslední 

Ze všech výše uvedených důvodů bylo 
proto na místě ocenit energii, odhodlání, 
práci a velký kus života věnovaný volej-
balu. Pánové Jaroslav Pešl a Petr Kladivo 
byli před finálem turnaje obdarováni Ce-
nou starostky Města Pečky z rukou paní 
starostky Aleny Švejnohové. Tohoto slav-
nostního předání se zúčastnili také členové 
rady města pan Tomáš Vodička a předseda 
sportovní komise pan Jiří Katrnoška. Mezi 
přítomnými diváky nechyběli pamětníci 
a veteráni volejbalu ze širokého okolí.

Celým turnajem se neslo sportovní nad-
šení, radost ze hry, dobré společnosti a také 
mnoho emocí. Velké díky patří všem zú-
častněným a těm, kteří s turnajem vždy 
od začátku až do konce pomáhají, tráví tím 
spoustu svého volného času a zároveň při-
spívají skvělé atmosféře, za kterou se týmy 
do Peček opakovaně vrací.

Opět za rok v srpnu se těší organizátorky
Helča Šestáková, Laďka ml., Lenka 

a Laďka st. Šátkovy

Pondělí  15.30 - 16.30        
Středa    15.30 - 17.00
Čtvrtek  15.30 - 16.30

kluci  roč. narození 2011 - 2012, 
ve sportovní hale
Středa     15.30 - 17.00  
Čtvrtek   16.30 - 17.30                
Pátek       17.00 - 18.00
           
kluci a děvčata  roč. narození  2013-2016
Úterý   16.30 - 18.15  sokolovna
Pátek   16.00 - 17.00  sportovní hala

Jiří Katrnoška

večer jsme strávili filmově, díky zápůjčce 
projektoru z městského úřadu Vysoké nad 
Jizerou, kterému také děkujeme.

Tímto bychom chtěly poděkovat všem, 
kteří nám přispěli různými velmi pěknými 
odměnami, které si děti za týden sportov-
ních výkonů opravdu zasloužily.

Soustředění proběhlo v klidu a bez váž-
ných zranění. Všichni vypadali spokojeně. 

My jako trenérky hodnotíme letošní sou-
středění velmi kladně. Teď už můžeme být 
jen zvědavé, jak se bude všem dařit v nad-
cházející sezóně, do které přejeme hodně 
štěstí.

Děkujeme všem zúčastněným za spolu-
práci a skvěle zvládnutý týden.

Trenérky Lenka, Laďka ml. 
a Laďka st. Šátkovy
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Nenechte se nalákat na „výhodné“ 
zhodnocení vašich peněz

KOLÍNSKO - Chtěl zhodnotit peníze 
prostřednictvím nákupu akcií známé spo-
lečnosti. Kvůli podvodníkovi ale přišel 
o více než 2 miliony korun. 

Kolínští kriminalisté se zabývají dalším 
případem podvodníků, kteří útočí na osoby 
pod legendou „výhodného zhodnocení pe-
něz“. Hlavním cílem podvodníků je získat 
vzdálený přístup do vašeho mobilu či počí-
tače a přeposlat si co nejvíce peněz. 

Jak to celé začíná? Podvodník umístí na 
internet či sociální sítě velice lákavou re-
klamu slibující zisk z vašich investovaných 
finančních prostředků. Důležité je pozna-
menat, že pachatelé využívají pro větší dů-
věryhodnost do svých reklam známé osob-
nosti či společnosti. Podvodníci využívají 
profesionálně vypadající investiční platfor-
my, tudíž vše vypadá natolik důvěryhodně, 
že se pachatelům daří okrást nesmírně vel-
ký počet lidí. 

Jedním z nich je 46letý muž, který ob-
jevil na jedné ze sociálních sítí reklamu 
s nabídkou možnosti zhodnocení peněz 
prostřednictvím nákupu akcií známé spo-
lečnosti. Stránku otevřel a zaregistroval 
se. Hned se mu ozval muž vydávající se za 
zástupce společnosti a nabídl mu, že mu po-
může a poradí, jak se vším začít. Po prvotní 
komunikaci s neznámým mužem dobro-

volně uhradil za domnělý nákup akcií výši 
5 900 Kč. Další den se poškozenému opět 
ozval stejný muž s tím, že pro obchodování 
je potřeba mít větší částku, kterou mu ale 
jejich investiční společnost půjčí. Za tímto 
účelem ho rádoby zástupce společnosti na-
vedl k dalším krokům a vysvětlil mu veške-
ré podmínky, co vše je potřeba udělat pro 
to, aby mohl hned po registraci vydělávat. 
Poškozený muž se vším souhlasil a na zá-
kladě „rad“ neznámého muže si nainsta-
loval do mobilního telefonu aplikaci Any-
Desk, která slouží k umožnění vzdáleného 
přístupu do konkrétního zařízení. 

Poškozený pak přes klíč k internetové-
mu bankovnictví potvrdil, v domnění, že 
se jedná o potvrzení avizovaných půjček, 
o kterých hovořil neznámý muž, několik 
transakcí. Poté v mobilním internetovém 
bankovnictví zjistil, že mu ze dvou účtů 
odešlo dohromady dvacet plateb v celkové 
výši dosahující téměř 2,5 milionu korun.

Kriminalisté ve věci zahájili úkony 
trestního řízení pro podezření ze spáchání 
zločinu podvodu a přečinu neoprávněný 
přístup k počítačovému systému a nosiči 
informací. Za to v případě zjištění a dopa-
dení pachatele mu hrozí v případě odsou-
zení trest odnětím svobody na dva roky až 
osm let.

V centru 
Pramínek opět 

bude živo
Centrum Pramínek poskytlo od března 

své prostory na faře v Dobřichově ukrajin-
ským uprchlíkům, díky vstřícnosti vedení 
města Pečky, paní starostce Aleně Švejno-
hové a vedení Kulturního střediska jsme 
vždy našli náhradní prostory pro naši čin-
nost v Pečkách. Nyní jsme pomohli nalézt 
nové domovy pro naše ukrajinské přátele 
a prostory na faře nyní uklízíme a upravu-
jeme, abychom mohli opět začít fungovat. 
Z tohoto důvodu se naše činnost obnoví na 
začátku října. A na co se můžete těšit?  

Dopoledne bude patřit malým dětem ať 
už s rodiči nebo i bez nich. Známé hrátky 
s batolátky doplní Pavučinka. Odpolední 
kroužky pro děti i dospívající, staré i nové 
jako je Zálesák, Hravé muzicírování, jóga, 
Ukulele, Šití. Plánujeme měsíční volné 
herny s tvořením. Opět budou pro vás pro-
jektové dny. Proběhne Kurz první pomoci 
pro rodiče, scrapbooking, Den o včelách 
a medu, tvoření mozaik . . .

Všechno bude uvedeno na našich webo-
vých stránkách www.mcpraminek.cz nebo 
facebooku.

Těšíme se na vás.
Michaela Brčáková

Naše zlatá Eva
Budu Vám vyprávět příběh.
Píše se rok 1945 a malá čtyřletá holčička 

Evička jde poprvé „do Sokola“ do pečecké 
sokolovny.

Je šikovná, ráda sportuje a cvičení ji moc 
baví. V sedmi letech se účastní svého první-
ho velkého sokolského sletu. 

Domů chodí často s modřinami, už ví, 
že když se chce v gymnastice něco naučit, 
tak to často bolí. Během školních let soutěží 
a vyhrává republikový přebor v gymnasti-
ce.

V roce 1956 komunistická strana zasta-
vuje činnost Sokola, ale Eva pokračuje dál, 
v sokolovně, ale už pod hlavičkou Sparta-
ku. V osmnácti letech letech absolvuje cvi-
čitelský kurz, v tělocvičně Tyršova domu 
cvičí společně třeba s Věrou Čáslavskou 
a získává kvalifikaci II. třídy cvičitele 
sportovní všestrannosti. V Pečkách už na 
ni čeká spousta cvičenců. Trénuje žactvo, 
dorostence, dorostenky, ženy i muže. V tě-
locvičně je 4x týdně, často i sedm hodin bě-
hem jednoho odpoledne a večera. K tomu 
ještě stačí chodit na zkoušky ochotnického 
souboru, který se schází v naší sokolovně 
a o víkendech hrají pro veřejnost.

Působí také jako rozhodčí na přeborech 
všestrannosti – ať jde o gymnastiku, atleti-
ku nebo plavání.

Díky tomu, že pracuje jako zdravotní 
sestra, uplatní své kvality i jako zdravotni-
ce na letních dětských táborech. 

Slety nahrazují Spartakiády, ale jde 
hlavně o radost z pohybu a tu Eva předává 
dál a nacvičuje další skladby s dětmi, do-
rostenkami i ženami.

Po sametové revoluci Sokol obnovuje 
svoji činnost a Eva, která po celou dobu pře-
ce „chodí do Sokola“, obnovuje své členství 
v roce 1993 a stává se až do roku 2007 i žup-
ní náčelnicí župy Tyršovy.

V roce 2004 je zvolena starostkou naší 
tělocvičné jednoty a na tento post byla po-
tvrzena letošní valnou hromadou i na další 

volební období.
Má velký podíl na úspěšné celkové re-

konstrukci budovy naší sokolovny. Spolu-
pracovala jak na přípravě, získávání dotač-
ní i mimodotační podpory, tak i na vlastním 
průběhu stavebních prací.

I díky ní má naše jednota skvělé vztahy 
s vedením města a ostatními organizacemi 
i podnikateli.

Sokolové a určitě nejen oni už vědí, že 
tímto skvělým člověkem je sestra Eva Jí-
chová, dobrá duše i srdce naší jednoty.  Stá-
le kolem sebe šíří dobrou náladu a optimis-
mus, je ochotná každému poradit, pomoci 
nebo jej aspoň vyslechnout. V loňském roce 
oslavila krásné 80. narozeniny.

V rámci červnové Noci sokoloven pře-
vzala z rukou jednatele ČOS bratra Josefa 
Těšitele zlatou medaili, což je nejvyšší oce-
nění České obce sokolské.

Jana Sladká

Jak se nenechat okrást?
• Nikdy neposkytujte vzdálený přístup 

k vašemu počítači nikomu, koho neznáte.
• Pachatelé vás mohou oslovovat napří-

klad telefonicky, e-mailem, nebo lákavou 
reklamou. Nevěřte bezhlavě telefonním 
číslům volajících, protože i ID volajícího 
může být podvržené.

• Neposkytujte ani žádné vaše osobní in-
formace nebo informace o vašem bankov-
nictví.

• Pamatujte, že v případě investování je 
riziko výhradně na straně investora. Volte 
proto pro zhodnocování svých peněz jen 
ověřené a renomované investiční společ-
nosti.

• Nikdy plně nedůvěřujte recenzím, ty 
může napsat kdokoliv.

• Nepodléhejte manipulativnímu jed-
nání, fiktivnímu doporučení celebrit, fa-
lešným novinovým článkům a už vůbec ne 
slibům zaručených investic bez rizika.

• Pokud údaje o svém bankovním účtu 
pod vlivem manipulace poskytnete pod-
vodníkovi, ihned kontaktujte svou banku.

Opětně varujeme před výhodnými in-
vesticemi, před inzeráty na internetu, před 
neznámým volajícími. Kdokoliv se může 
vydávat za kohokoliv, může nabízet cokoli. 
Vždy přemýšlejte nad obsahem sdělované 
nabídky, důkladně si je prověřte. Nikdy si 
neinstalujte program pro vzdálenou sprá-
vu. Pokud tak uděláte a přihlásíte se do 
internetového bankovnictví, umožníte tak 
podvodníkovi, aby manipuloval s vašimi 
penězi. Nesdělujte nikomu údaje z platební 
karty, přihlašovací údaje do internetového 
bankovnictví, ověřovací kódy, neposílejte 
nikomu kopie osobních dokladů. NEBUĎ-
TE DŮVĚŘIVÍ A BUĎTE OBEZŘETNÍ!

por. Bc. Michaela Richterová, tisková mluvčí
P ČR Středočeského kraje
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Září vybízí k výletům do míst, kde 
o prázdninách bývá plno. Takovouto loka-
litou je i Býchorská pahorkatina. Území se-
verně od Labe mezi Kolínem a Týncem nad 
Labem. Zajímavé území, kde se 
terén relativně zdvihá oproti 
úrovni hladiny řeky a jsou zde 
tak první kopce a terénní vlny. 
Borové lesy zde mají jiný ráz, 
než v rovině kolem Sadské. Zdej-
ší porost borovice lesní již léta 
odolává okusu spárkaté zvěře 
(lokalita Jelen je nepřekvapivě 
migračním koridorem pro velké 
savce) a velké populaci chrousta 
(jehož larvy tu likvidují kořeny 
mladých stromků a jsou schopni 
zahubit i desetiletý  až patnácti-
letý strom). Borový les trpí i vl-
nami veder a v některých lokali-
tách plošně schne.

Přesto, nebo naopak právě 
proto, doporučuji se sem vydat. 
Tam, kde jsou borovice na ústu-
pu, se začíná dařit dubům a v ně-
kterých místech vzniká smíšený 
les s borovicemi, duby, lipami, 
břízami, topoly…. Pozorný turis-
ta tak může v praxi pozorovat 
proměny přírody.

Náš výlet zahájíme v Kolíně a pěší se 
vydají na Řepařskou drážku, která bude 
v provozu každý víkend až do začátku říj-
na. Jízda Řepařskou drážkou je příjemným 
zpestřením výletu a pro mnohé výletníky 

Za Jelenem na Býchorskou pahorkatinu

Ach jo, zase ta škola… 
Jako bych slyšel některé žáky, kterým 

skončily prázdniny a vrací se zpátky do ško-
ly. Také jsem byl žákem…

Ale teď jsem, po pravdě řečeno, rád, že už 
je po prázdninách a že jsme zpátky ve ško-
le. Podařilo se nám dokončit všechny úpra-
vy, které jsme měli naplánované. Podařilo 
se provést rekonstrukci rozvodů elektřiny 
v přízemí nové budovy školy, zrekonstruo-
vali jsme podlahy ve dvou třídách staré bu-
dovy, renovovali jsme tři kabinety… Nebylo 
toho málo v průběhu dvou prázdninových 

měsíců, které utekly jako voda. A do toho 
ještě filmový štáb a tři natáčecí dny. Nu, ne-
nudili jsme se.

Ale to není všechno. Opravy, úpravy 
a rekonstrukce jsou vidět. Co není vidět, 
jsou přípravy, bez nichž by se škola neroz-
běhla. To máte úvazky, rozvrhy, učebnice, 
pomůcky, úklidy…

A ještě ke všemu se musíme připravit 
na to, co nás čeká. Za poslední rok jsme se 
rozrostli na počet žáků, které tato škola už 
hodně dlouho nepamatuje. Je nás hodně 

se jedná o cíl jejich cesty. My se však sveze-
me na Výrovnu, nebo se z konečné stanice 
Býchory, vrátíme po žluté zpět na Výrovnu. 
Cestou u Písečného Mlýna nepřehlédneme 

Hraničáře, památný dub s obvo-
dem kmene 467 cm a výškou 14 
metrů. Na Výrovně si můžeme 
prohlédnout místní atrakci – te-
rénní dráhu pro RC modely. Po 
žluté a zelené projdeme Včelín 
(po levé straně u chaty je sbírka 
totemů) a kousek za Včelínem po 
pravé straně jsou dva památné 
duby. Již v lesích kolem Včelína 
s trochou štěstí můžeme zahléd-
nout strakapouda, zaslechnout 
krkavce, nebo zahlédnout laně 
a jeleny. V obci Jelen odbočíme 
na modrou turistickou značku 
a vydáme se do srdce místních 
borových lesů. Modrá nás dove-
de až k hájovně Homole. Cestou 
si musíme hlídat značky. Zatím-
co u obory je rozcestník na volně 
stojícím kmeni, u hájovny zase 
borovice postupně pohlcuje jed-
notlivé kovové cedule. Zvídaví 
výletníci mohou kousek před 
hájovnou odbočit doleva a zku-
sit nalézt vrch Homole. Zde snad 

bylo raně středověké sídliště. Dle informa-
cí z roku 1936 zde na ploše vymezené valy 
byly nalezeny střepy středověké keramiky 
a také hrob z období 1200 let př. n. l. Dnes 
patrné valy jsou možná novodobé, ze stavby 

vysílače. Ale pro jitření fantazie postačí.
Od hájovny se vydáme po žluté do Týnce 

nad Labem. Kromě toho, že nás čeká po-
slední úsek místními borovými lesy, může-
me si užít jednu zajímavost. Žlutá značka 
takřka kopíruje hranici České tabule a Že-
lezných hor. A tak ten, kdo půjde po levé 
straně cesty, bude vlastně v horách.

V Týnci nad Labem byl Kosmas roku 
1110 osobně přítomen na setkání dvou pře-
myslovských knížat. Tuto událost zapsal do 
své známé kroniky. Někteří využijí pohos-
tinnost Pizzerie hned na kraji Týnce, jiní 
vydrží až do centra. Centrum doporučuji 
nevynechat. Nejen, že zde naleznete krásný 
kostel Stětí sv. Jana Křtitele, ale kousek za 
ním je pěkný, 200 let starý Melasův kaštan 
(nesplést si s památnou lípou, která je blíže 
ke kostelu). Kamenný stůl pod kaštanem 
nechal zhotovit dědeček Petra Bezruče. 
Ten ve svém díle ale popisoval jinou kraji-
nu. Z centra města nás už čeká jen klesání 
k řece a cesta na nádraží. 

Celý výlet je vhodný i pro cyklisty, byť 
trasu Řepařské drážky budou muset objet 
sami po naučné stezce. Cestu zpět do Ko-
lína si mohou cyklisté užít po Labské cyk-
lostezce.

Přidávám trasu v mapách.cz: https://
mapy.cz/s/hadebanaso a drobné upozornění 
– na Řepařské drážce budou poslední záři-
jový víkend probíhat Řepánkovy slavnosti. 
Bude zde na vás čekat více atrakcí, ale i vý-
razně větší množství turistů.

Tomáš Vodička

a jsme různí. Musíme se připravit na to, že 
výuka bude náročná, ale věřím, že to spo-
lečnými silami zvládneme. 

Především však doufáme, že následu-
jících deset měsíců strávíme skutečně ve 
škole. Že nás nepostihne žádná pohroma, 
která by nám bránila setkávat se na živo 
před tabulí. To je to nejlepší, co nás může 
potkat. Už se těšíme. Takže zase ta škola… 
(naštěstí :-)).

Luboš Zajic

Prázdniny v Pramínku

 V Tatcích v knihovně probíhal v čer-
venci tandemový program pro děti pod ná-
zvem Knihohrátky. Každý týden se na dvě 
hodiny sešla skupina dětí. Děti si společně 
přečetly pohádku a poté si s jejím tématem 
hrály, vyráběly různé předměty, plnily nej-
různější pohybové a další aktivity. Shlédly 
animované pohádky, šly naučnou stezku 
o labutích, zahrály si vlastní divadlo a vypl-
ňovaly svůj specifický čtenářský deníček. 
Program se všem účastníkům velmi líbil.

Tandemový byl i hudebně-dramatický 
tábor pro rodiny s dětmi. Ten navazoval 
na úspěšné předchozí tábory tohoto druhu. 
Na týden odjely přihlášené rodiny s dětmi 
do Strážného v Krkonoších. Tady společ-
ně stavěly most do světa knížek za pomocí 
písniček, her, dramatických 
aktivit a vyrábění. Vytvo-
řili jsme si vlastní trička, 
vlastní deníčky. Společně 
s Brémskými muzikanty se 
naučili Kočičí píseň o ča-
rovné vůni, z hlíny vytvořili 
Golema a zdravili se písní 
Gut šábes aich, udělali si 
loutku Palečka, vyluštili 
náročné Poselství ze Stína-
del a splnili těžké bobříky. 
Sami dokázali zhudebnit 
básně Shela Silversteina 
a díky básni Pavla Šruta 
navštívili cirkusové šapitó 
a stali se alespoň na chvíli 
artisty, slony, lipicány. Do-
kázali jsme hrát na xylofony 

a metalofony a objevili i nové nástroje jako 
je citerka.

Oba týdny byly nabité akcemi a byly 
úžasné. A věříme, že i tento školní rok bude 
plný nejrůznějších akci v centru Pramínek.

Michaela Brčáková
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TJ SOKOL PEČKY
V letošním roce uplynulo 160 let od zalo-

žení České obce sokolské, jedné z nejstar-
ších sportovních organizací na světě. Od 
svého vzniku sokolové cvičili nejen sílu 
i ducha, ale bojovali i za svobodu a demo-
kracii v naší zemi. Nyní má ve svých řadách 
na 150 tisíc členů, sokolské organizace pů-
sobí v 18 státech světa.

Tělocvičná jednota Sokol Pečky vznik-
la před 134 lety a v současnosti registruje 
zhruba 300 aktivních členů ve věku od 2 do 
81 let v jedenácti oddílech. 

Naše sokolovna z roku 1899 prošla v mi-
nulých letech rozsáhlou rekonstrukcí za 
cca 20 milionů korun, takže nyní nabízí 
moderní, čisté a bezpečné prostředí pro 
různorodé sporty. V našem zázemí máme 
kvalitní cvičební nářadí a náčiní, jehož roz-
manitost nemá v okolí konkurenci (trampo-
líny, rinosety, 10m airtrack, florbalové bran-
ky a mantinely, kladiny, hrazdu, kruhy, 
kin-ball, velké doskokové žíněnky, švédské 
bedny, gymbaly, bosu a mnoho dalšího).

Sokolský sport pro všechny
Sokol je největší organizací v Česku 

věnující se sportu pro všechny a nevýkon-
nostnímu sportu. Sport pro všechny je ur-
čen všem, kteří neusilují o maximální spor-
tovní výkon, ale cvičí pro zdraví, kondici, 
radost z pohybu či setkávání s přáteli. 

Pokud nechcete, aby vaše děti trávily ka-
ždý den v týdnu v tělocvičně, aby je streso-
val tlak na výkonnost a výsledky, ale přesto 
jim chcete dopřát zdravý pohyb, radost ze 
sebezdokonalování a kontakt s partou stej-
ně naladěných kamarádů, pokud hledáte 
program pro svůj volný čas ve společnosti 
svých vrstevníků, ať už jste jakéhokoliv 
věku, máme pro vás řešení - sokolský sport 
pro všechny. 

V sokolovně v Pečkách se můžete od září 
zapojit v těchto oddílech všestrannosti:

Rodiče a děti 
Cvičení pro děti od 2 do 4 let v doprovo-

du dospělé osoby. Těšit se můžete na hry, 
říkadla, tradiční i netradiční náčiní, pře-
kážkové dráhy a motivovaná cvičení. Děti 
si procvičí orientaci v prostoru, obratnost, 
odvahu i sociální interakci. K tomu využí-
váme klasické i moderní tělocvičné nářadí 
a řadu dalších pomůcek. Nejlepší nástroj na 
cvičení je rodič sám, takže si zacvičí i ro-
diče a děti se tak těší ze společné činnosti 
s maminkou, tatínkem  či  prarodičem, což 
prohlubuje vzájemné vztahy a důvěru.

Předškoláci
Děti ve věku od 4 do 6 let cvičí už bez 

přítomnosti dospělých vyjma cvičitelek. 
Děti se seznamují s nářadím a náčiním 
v tělocvičně, hrají kolektivní hry. Formou 
her, závodivých cvičení a cvičením na nářa-
dí získávají základ pro správné držení těla, 
celkovou obratnost a smysl pro kolektiv. 
Postupně se učí samostatnosti. Jde o pohyb 
pro radost, bez tlaku na výkon a nutnosti 
závodit. Ti odvážnější se mohou pravidelně 
zúčastňovat župní soutěže ve všestrannos-
ti, kde porovnávají své dovednosti se stejně 
starými dětmi z jiných sokolských jednot. 

Žactvo všestrannost
Na holky a kluky ve věku od 6 do 15 let 

čeká různorodý program – základy gymnas-
tiky (prostná, cvičení na nářadí), atletiky 
(běhy, skoky, hody), míčových her, výchova 
ke smyslu pro fair play. V hodinách nechy-

bí sportovní hry a soutěže družstev (štafe-
ty apod.). Zařazujeme i netradiční sporty. 
Cvičení je zaměřeno na všestranný rozvoj 
sportovních dovedností (rychlost, síla, vy-
trvalost, obratnost).  Náš oddíl se pravidel-
ně účastní župních přeborů ve vybíjené, 
zálesáckého závodu zdatnosti, gymnastice, 
šplhu, plavání a atletice, v některých letech 
i teamgymu. Nacvičujeme skladby pro růz-
ná veřejná vystoupení a sokolské slety. Cvi-
číme ve dvou skupinách rozdělených podle 
věku.

Ženy
Kondiční a zdravotní cvičení pro ženy 

každého věku, které chtějí mít dobrou kon-
dici, dbají na prevenci a regeneraci organi-
smu a chtějí být v prima partě žen. Zdra-
votní aspekt se prolíná celým cvičením. 
Kondiční cvičení pomáhá rovnoměrně 
formovat a zpevňovat postavu, dochází při 
něm k posílení ochablých a protažení zkrá-
cených svalů a tím pomáhá vymodelovat 
pěkné křivky a zajistit správné držení těla. 
Závěrečný strečink nebo relaxace odvede 
ženy od každodenních starostí. Cvičební 
hodiny jsou velice různorodé, cvičí se na 
gymbalech, overbalech, bosu, kruhové tré-
ninky…

Badminton
Oddíl dospělých. Jsme amatérští hráči, 

hrajeme s o to větší chutí a radostí z pohy-
bu. Zatím máme 16 členů, kteří se schází ve 
třech skupinách. 

Volejbal
Dva oddíly převážně dospělých amatér-

ských hráčů hrají volejbal pravidelně v úte-
rý a ve čtvrtek. Nemáme vysoké ambice, co 
se týče vývoje naší hry. Stačí nám dobrý po-
cit ze hry – hýbeme se, užíváme si společně 
strávený čas a po malých krůčkách se snad 
i mírně zlepšujeme. Tréninky probíhají 
v sokolovně a pokud to hezké počasí umož-
ní, tak i na venkovním hřišti. Účastníme se 
tradičně turnajů ve Velimi, Pečkách a Pra-
ze. Kromě volejbalu společně vyrážíme ně-
kolikrát do roka na vodu a kola.

Sokolský výkonnostní sport 
V České obci sokolské je evidováno na 

2000 sportovních oddílů různých výkon-
nostních úrovní ve více než osmdesáti 
sportovních odvětvích. Vrcholoví sokolští 
sportovci reprezentovali a reprezentují naši 
republiku na velkých mezinárodních sou-
těžích i na Olympijských hrách.

V Pečkách fungují sportovní oddíly bas-
ketbalu, florbalu, šachů a stolního tenisu.

Basketbal
Basketbalový oddíl TJ Sokol Pečky má 

celkem 70 členů. Oddíl tvoří družstvo žen, 
které hraje 1. ligu, druhou nejvyšší soutěž 
v ČR. Do soutěží jsou dále přihlášena  čtyři 
mládežnická  družstva.  Mladší dorostenky 
hrají nadregionální ligu, mladší minižáci 
U12 a mladší minižačky U12, hrají krajský 
přebor.  Čtvrtým družstvem, které  letos po-
prvé okusí atmosféru mistrovských utkání 
v krajské soutěži,  je pak spojené družstvo 
nejmladších minižákyň a  minižáků U11. 
Přípravu na sezónu odstartovalo srpnové 
soustředění na Benecku. Po návratu z hor 
následoval  další  intenzivní týden přípravy 
v Pečkách. Od  září

probíhají pravidelné tréninky  družstev 
ve sportovní hale a sokolovně. Oddíl stále 

přijímá k doplnění všech družstev nové 
děti s datem narození v letech 2011-2016. 
Přihlásit se mohou trenérům  v době, kdy 
probíhají  tréninky jednotlivých družstev.

Basketbal od září trénujeme: 
děvčata roč. narození 2011-2012, 

všechny tréninky jsou ve sportovní hale   
Pondělí  - 15.30 - 16.30        
Středa - 15.30 - 17.00, společný děvčata, 
kluci  
Čtvrtek - 15.30 - 16.30
Pro přihlášky a informace kontaktujte  
602 671 205 - Alena Katrnošková  

kluci  roč. narození 2011-2012, 
všechny tréninky jsou ve sportovní hale
Středa - 15.30 - 17.00 společný děvčata, 
kluci
Čtvrtek - 16.30 - 17.30                
Pátek - 17.00 - 18.00
Pro přihlášky a informace kontaktujte  
723 444 379 - Petr Šimek            

kluci a děvčata  roč. narození  2012-2016
Úterý - 16.30 - 18.15 sokolovna
Pátek - 16.00-17.00 sportovní hala
Pro přihlášky a informace kontaktujte  
774 614 021 - Zdeněk Fejfar

Florbal
Oblíbený sport nejen pro kluky. Oddíly 

jsou rozděleny podle věku do tří kategorií. 
Tréninky probíhají 2x týdně, orientují se na 
silová cvičení, zpevnění těla, na obratnost, 
herní systém a spolupráci při hře. První 
dvě kategorie se účastní župních přeborů 
a již tradičního Vánočního turnaje ve spor-
tovní hale.

Šachy
Jedna z nejpopulárnějších her na světě. 

Zvyšuje inteligenci, rozvíjí logické myšlení, 
zlepšuje představivost, soustředění a vytr-
valost. Učí nejdříve myslet a až pak konat. 
Ačkoliv první zmínky o pečeckých šachis-
tech pocházejí z roku 1922, organizovaný 
šach v Pečkách datuje svůj vznik dnem 
11.11.1941. Za dobu své existence působil 
šachový oddíl pod hlavičkou TJ Spartak 
a po roce 1989 TJ Sokol. Od roku 1957 pra-
videlně oddíl pořádá „Memoriál Jaroslava 
Zadiny“ v bleskové hře. Dále bychom chtě-
li založit tradici v uspořádání žákovského 
turnaje jako Memoriál Františka Michál-
ka. V současné době máme jedno družstvo 
v Regionálním přeboru, kde v posledním 
ročníku obsadilo 3. místo a v předminu-
lém bylo na 2. místě.  B družstvo pak pů-
sobí v Regionální soutěži. Po mnoha letech 
půstu se nám daří také práce s mládeží, kdy 
do šachového kroužku pravidelně dochází 
kolem patnácti dětí, které se účastní žákov-
ských turnajů v rámci našeho regionu. Rádi 
mezi sebou přivítáme další zájemce o tuto 
královskou hru.

Stolní tenis
Oddíl má 8 členů, kteří se schází nepra-

videlně podle termínů zápasů. Hrajeme 
okresní přebor 2. a 3. třídu. Sezóna zápasů 
je od konce září do konce března, hraje se 
střídavě doma a venku.

Sokol je otevřený všem, kdo věří v so-
kolské hodnoty: SPORT, OBČANSTVÍ, 
KOMUNITA, OSOBNOST, LASKAVOST!

Neváhej a přidej se k nám! Nové členy 
uvítají všechny oddíly.

Více na stránkách sokola 
www.sokolpecky.cz.

Jana Sladká
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JSME JEDEN Z NEJVĚTŠÍCH MOBILNÍ SERVISŮ OPRAV ŽELEZNIČNÍCH VAGÓNŮ VE STŘEDNÍ A VÝCHODNÍ EVROPĚ!  
MEZI NAŠE KLIENTY PATŘÍ EVROPSKÉ ŠPIČKY (VTG, ERMEWA, ČD CARGO, BUDAMAR). 

Hledáme začátečníky i zkušené techniky, zámečníky, svářeče nebo automechaniky. 
Na opravu vagónů vás kompletně zaškolíme. 

Co u nás budete dělat?
   na vagonech budete provádět opravy 
nápisů, zámečnické práce, zkoušky brzd, 
výměny dvojkolí, výměny brzdových 
špalků, klátiků a další

   budete zajišťovat servis mobilních oprav 
(zpravidla ve Středočeském kraji)

Požadujeme: 
   řidičský průkaz skupiny B (C výhodou), základní znalost práce s PC

Výhodou:  
   znalost anglického nebo německého jazyka, svářecí průkaz, certifikát vozmistra, průkaz PTK a další technické certifikace

Co nabízíme?
   nástup ihned, placené přesčasy
   nástupní mzda od 30 000 Kč
   možnost spolupráce na pracovní  
smlouvu nebo IČO

   5 týdnů dovolené
   vzdělávání v oboru, možnost kariérního  
růstu

   pozice je vhodná i pro absolventy

HLEDÁME  
TECHNIKY OPRAV

více informací na: www.railclinic.eucareer@railclinic.eu +420 725 716 216
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Budiž září!
Děti už nastoupily do školy, léto se 

žene ke konci a všichni ti, kteří odkládali 
nějaké své rozhodnutí „do švestek“ mají 
nejvyšší čas. Nevím, jak jste na tom vy, 
ale já touto dobou bývám pokaždé nějak 
nostalgický z plynutí času. Asi se nedá 
rovnou mluvit o podzimní depresi, ale 
takový ten lehký zářijový smutek z toho, 
jak trochu vyplašeně a bezmocně přihlí-
žíte, že všechno nějak rychle utíká kam-
si do ztracena, životní čas se krátí, děti 
vám rostou jako z vody, sotva jsme se 
chvíli radovali z přebytku světla, sluníč-
ka a tepla, vše se opět sklání do zimy… 
Inu, prostý život by se řeklo. Nic víc na 
tom stejně nejde vymyslet. Život, jak je, 
ve své holé esenci. A z toho mívám ten 
smutek. Znáte to taky? Hm, znáte. Mož-
ná tu tedy raději zkusme něco veselého, 
nadějeplného, vždyť smutku a starostí 
je víc než dost. Zkusím si sepsat stručný 
itinerář. Začnu tím, že nový dodavatel 
energie, kterého jsem minulý týden vy-
měnil, mi nabídnul víc než roční fixaci za 
solidní cenu, se zálohami se vracím tam, 
kde jsem byl ještě před půl rokem. V po-
slední době jsem potkal spoustu dobrých 
a zajímavých lidí, těším se na další se-
tkávání. „Moji“ ukrajinští uprchlíci mají 
práci a relativně slušné bydlení, dělají 
velké pokroky s češtinou a někteří uspěli 
v testech A1 tak, že měli plný počet bodů. 
Těším se na vyhlášení Pečinu roku, sám 
v něm mám tři želízka v ohni. Na někte-
rých budovách ve městě přibyly vkusné 
informativní tabule, které upozorňují na 
jejich význam. Perfektní práce! A vůbec: 
všimli jste si, jak se nám po covidu vrátil 
kulturní a společenský život do normá-
lu? Kolik akcí stále probíhá, na kolik no-
vých filmů, divadel, koncertů, veřejných 
debat a přednášek je možné zase chodit? 
Slovo kultura je odvozeno od latinského 
„to, co je třeba pěstovat“ a tady vidíme, 
jak setba a píle talentu i umu krásně kve-
te a bohatě plodí! Už nyní vidíme, že také 
letošní podzim nabízí hojnost takových 
plodů, tak je hlavně nenechme hnít ně-
kde u cesty. Vždyť život je krásný a nikdy 
nevíme, kdy pro nás skončí. Krásné babí 
léto, přátelé.

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

 1. - 27. 9.  Výstava pro ZŠ - Spolkla mě knihovna (knihovna)
 10. 9.  Farmářské trhy a vyhlášení Pečinu roku 2022
 10. 9.  Podzimní zahradní slavnost DPS
 14. 9. 17:00 Přednáška ČKA - Vrbčany - Kostel sv. Václava 
   napříč staletími - Kulturní středisko
 17. 9. 11-14 h Food festival ve Velkých Chvalovicích 
 17. 9.  Posvícení ve Velkých Chvalovicích 
   s hostem Jiřím Babicou
 17. 9.  Pečecké Svatováclavské vinobraní 
   - prostranství u Tesca) 
 21. 9.  Noc literatury
 21. 9. 17:30 Zastupitelstvo města
 23. - 24. 9.  Svatováclavská pouť - prostranství u Tesca
 23. - 24. 9.   Volby do zastupitelstva města 
 28. 9.  Benefiční koncert v kostele sv. Václava
 29. 9.  Vernisáž v KS - Výstava Waldes
 1. 10.  První taneční 2022 v KS
 5. 10. 17:00 Přednáška ČKA - Rostliny budoucnosti - KS
 6. 10.  Komentovaná prohlídka 
   o životě českého podnikatele J. Waldese 
 9. 10.  Divadlo pro děti - Kulturní středisko
 12. 10. 17:00 Přednáška ČKA - Arménie 
   - archeologické nálezy - Kulturní středisko
 13. 10.  Vernisáž fotografií z poutní cesty Blaník-Říp 
 21. 10.  Divadlo pro dospělé - Kulturní středisko
 22. 10.  Prodloužená taneční
 26. 10. 17:00 Přednáška ČKA - Raketou na Mars - Kulturní středisko


