
10 říjen

2022

Máte-li rádi vodní turistiku či se jen chcete projít nebo projet na kole podzimní krajinou 
podél Vavřineckého potoka, poznamenejte si termín letošního závodu: 

15. a 16. října. Srdečně vás zvou vodáci Pečky.

Zveme vás
Je mnoho zajímavých a vý-

znamných dnů v průběhu roku, 
ale dnešní Mezinárodní den 
úsměvů (5. října) byl jako stvořený 
pro detailnější prozkoumání toho-
to fenoménu. Hned v úvodu jsme 
se s dětmi ve třídě shodli na fak-
tu, že setkat se s někým, kdo se na 
nás usměje, je příjemná věc. Říká 
se, že úsměv nic nestojí, uděláme 
jím radost nejen sobě, ale i něko-
mu dalšímu. Úsměv a smích bývá 
často zmiňován v poezii i písních. 
Pánové Voskovec a Werich necha-
li dokonce v jedné své písni hlasi-
tě se chechtat mravence. A těch 
moudrých myšlenek na téma 
úsměv: “Proti trampotám života 
dal Bůh člověku tři věci - naději, 
spánek a smích.” (I. Kant), ”Tep-
lý úsměv hřeje celou zimu.” (ja-
ponské přísloví), “Buď projevem 
laskavosti. Měj laskavost ve tváři, 
v očích, v úsměvu i ve vřelém po-
zdravu.” (Matka Tereza), “Neexis-
tuje lepší terapie, než poslat k šíp-
ku všechno, co nám bere úsměv 
z tváře.“ (J. Nicholson). Citátů na 
téma smích je nespočet. 

Jak by asi vypadal den pláče, 
jsme si nechtěli ani představovat. 
Proto jsme raději rychle začali 
rozplétat klubko nových znalostí. 
Například jsme se dozvěděli, že 
Mezinárodní den úsměvů se slaví 
již od roku 1999. Oslavuje zvednu-
té koutky na obličeji, a připomí-
ná, proč je smích pro život každé-
ho člověka tak důležitý. Důvodů, 
proč se na sebe lidé smějí je hned 
několik. V minulosti to byl zejmé-
na signál pro odvolání poplachu, 
že se již všichni mohou cítit v po-
hodě. Smíchem dávala žena muži 
najevo, že se s ním cítí bezpečně. 
Malé dítě dává smíchem najevo, 
že je spokojené. Při smíchu se 
v našem těle uvolňují látky, které 
potlačují bolest. Zkrátka smích je 
pro naše tělo prospěšný. To věděl 
i výtvarník Harvey Ross Ball, kte-
rý v roce 1963 vymyslel a nakres-
lil prvního „smajlíka“. Dnes ho 
používáme i v běžné písemné ko-
munikaci, ať již v SMS, anebo na 
sociálních sítích…

Na závěr malá hádanka pro 
všechny. Víte, kolikrát se žena 
průměrně usměje za den? A koli-
krát muž? U nás ve třídě jsme se 
správné odpovědi ani nepřiblížili. 
(Žena 72 krát a muž jenom 8 krát.). 

Všem vám přejeme hodně 
důvodů se smát. 

Blanka Kozáková a třída V.C

Usmívejte se!



Výletovník / Živé Pečky / Pozvánky2 Pečecké NOVINY            2022 | 10

Za barokní kostnicí a Kelty k Cidlině

Říjnový tip na výlet nás zavede k říčce 
Cidlině. Vlakem se cyklisté velmi snadno 
dostanou do Chlumce nad Cidlinou nebo 
Převýšova. Pěší se s přestupem v Kolíně na 
autobus dostanou přímo do Žehuně.

Cyklisté mohou výlet zahájit památka-
mi v Chlumci. Pokud neradi kličkujete po 
ulicích větších měst, doporučuji vystoupit 
v Převýšově. Na kraji Převýšova můžete 
zkusit najít v místním lese roháče obecné-
ho, který se tu díky stabilnímu prostředí 

vyskytuje a jinak za ním musíte putovat na 
jižní Moravu. Z Převýšova nás už čeká ale 
sjezd do Žiželic. Kdo si zapomněl svačinu, 
má možnost si natrhat dozrávající jablka ve 
stromořadí podél silnice.

V Žiželicích nás překvapí mohutný tok 
Cidliny. Jedná se ale o vzdutí nad místním 
jezem. Mnohem dále po proudu uvidíme již 
typickou menší říčku meandrující krajinou. 
V samotné obci na Masarykově náměstí je 
vhodné zastavit u dvě století staré radnice 

a neminout drobné 
stavby – originální 
památník obětem 1. 
sv. války a sochu sv. 
Václava. O kousek 
dál stojí rodný dům 
Heřmana Přerhofa – 
významného české-
ho recitátora a orga-
nizátora kulturního 
života. A hned poté 
po pravé straně uvi-
díme kulturní pa-
mátku – dřevěnou 
zvonici snad z roku 
1672 nebo 1726.

Za Končicemi za-
míříme na vesnici 

Zbraň a před ní odbočíme doleva na krás-
nou cyklostezku mezi sady. Ta nás dovede 
až do Žehuně.

V Žehuni, kromě hráze známého a vel-
kého Žehuňského rybníka, krásné sochy 
Jana Nepomuckého, najdeme i zajímavý 
areál několika budov. Jedná se o centrum 
obce s kostelem sv. Gotharda, nové školy 
a Václavíkova mlýna a Václavíkovy vily. 
Samotný kostel je nyní v rekonstrukci, 
dochází k výměně centrálního stropní-
ho trámu a kostel je tedy nepřístupný. My 
však využijeme možnost navštívit místní 
kostnici. Byla inspirována kostnicí v Sedl-
ci, vyskládání kostí je podobné, původní 
a na rozdíl od Sedlce tu budete sami, včet-
ně možnosti podívat se do zadních prostor 
kostnice. Tato kostnice je dle mého názoru 
i větší než kolínská. Kosti jsou z původní-
ho hřbitova, který koncem 18. století musel 
ustoupit stavbě budovy nové školy.  Většina 
kostí je patrně z období třicetileté války, ale 
byla zde nalezena i lebka bojovníka z bitvy 
U Lipan.

Zatímco cyklisté vyrazí po silnici do 
Dobšic, pěší zamíří na zelenou značku 
a čeká je příjemná cesta podél řeky. Před 
Dobšicemi se připojí naučná stezka malého 
Dobše a na odpočinkovém místě U Bobra si 
můžete na ohništi opéct buřty.

V Dobšicích doporučuji navštívit místní 
muzeum Keltů. Muzeum je sice malé, o to 
více ale překvapí informacemi o životě Kel-
tů v okolí Dobšic a Žehuně. Místní archeo-
skanzen bude atraktivní zastávkou zejmé-
na pro rodiny s dětmi.

Pěší čeká z Dobšic krásná procházka pří-
rodou nivy Cidliny. V Sánech cestu zpestří 
gotický kostel sv. Ondřeje, v Opolanech pa-
mátná hrušeň a dub, v Kanínu dřevěná zvo-
nička s památnou lípou. Pěší výlet zakončí-
me na nádraží v Libici, odkud se můžeme 
vrátit vlakem zpět do Peček.

Cyklisté mohou z Dobšic využít zelenou 
turistickou značku také, nebo pojedou po 
asfaltové cyklostezce k dálnici a zpět do 
Sán. Obě cesty jsou pěkné, ač jejich popis 
tak nezní. Ze Sán doporučuji zajet do Opo-
lánek na dřevěnou zvoničku a restauro-
vaný kříž. Z Opolánek je to již kousek do 
Opolan a do Libice. Do Peček se můžeme 
vrátit přes Poděbrady anebo využít přívoz 
v Osečku – ten funguje ale jen do konce září 
a potom opět od jarních měsíců.

Tomáš Vodička

Plovatka bahenní patří 
mezi běžně rozšířené vod-
ní plže. U nás v Pečkách ji 
můžete pozorovat jak ve 
Výrovce, tak v rybníku. 
Jedná se o plže, který sice 
žije pod vodou, ale dýchá 
vzdušný kyslík plicní-
mi vaky. Plovatky se živí 
rostlinami a odumřelými 
zbytky rostlin. Na jejich 
těle vás určitě zaujmou 
široká tykadla, kterými 
připomíná mistra Yodu ze 
Star Wars a pravotočivou 
ulitou, která je spirálovitě 
protáhlá do špičky. Plovat-
ky jsou nenáročné, můžete je chovat i doma v akváriu. Co se týče 
rozmnožování, tak stejně jako její bratranec přes koleno, hlemýžď, 
se jedná o hermafrodita, tedy jedince, který má samčí i samičí po-
hlavní orgány. 

Kateřina Čiháková

Plovatka bahenní

Jubilejní chrám
Mistra Jana Husa

Výstavu bylo možné realizovat díky významné podpoře
Státního oblastního archivu v Praze.
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Zápis z jednání Zastupitelstva města Pečky dne 21. 9. 2022
Projednávané body Předkládá Hlasování
Prezentace „Demografické studie - budoucí vývoj populace 
v Pečkách a spádovém okolí pro MŠ, ZŠ - 1. stupeň“

Tomáš Vodička ZM bere na vědomí

Dohoda o spolupráci s RP Pečky, s.r.o. Iveta Dvořáková pro: (13) Švejnohová, dvořáková, Vodička, Ho-
rynová, Katrnoška, Železný, Heroldová, Janáč-
ková, Jedlička, Schulz, Schürzová, Krištoufek, 
Korouš; proti: (0); zdržel se (4): Fejfar, Jiran, Pa-
luska, Vinohradník

Dohoda o spolupráci - Palma Development s.r.o. Tomáš Vodička pro: (12) Švejnohová, Dvořáková, Vodička, Ho-
rynová, Katrnoška, Železný, Heroldová, Janáč-
ková, Jedlička, Schulz, Schürzová, Korouš; pro-
ti: (1) Vinohradník; zdržel se (5): Dürr, Fejfar, 
Jiran, Paluska, Krištoufek

Prezentace studie „Kabiny TJ Velké Chvalovice“ Iveta Dvořáková pro: (18) jednohlasně; proti: (0); zdržel se: (0) 
„Informace o aktuální situaci ve městě: 
- starostka informovala o upozornila na možný výskyt chybně 
vytištěných hlasovacích lístků v tomto znění: 
- Správný hl. lístek je potištěn z obou stran a obsahuje 6 kandi-
dátních listin. V případě, že voliči obdrželi hlasovací lístek po-
tištěný z jedné strany, může si jej vyměnit na MěÚ Pečky nebo 
volat na tel. č. 602 120 019. Hlasovací lístky budou k dispozici 
v dostatečném množství ve všech volebních místnostech. Infor-
mace byla zveřejněna prostřednictvím www. pecky.cz, rozhla-
su, mobilního rozhlasu, úřední desky, informační desky apd.
- Ve volebním programu jedné ze stran se objevila zpráva, kte-
rá může způsobit znepokojení mezi občany města. Rada města, 
která vykonává funkci valné hromady výhradně městem vlast-
něné společnosti Pečecké služby s.r.o. vydává toto prohlášení: 
„Rada města informuje občany ve věci vlastnictví vodohospo-
dářské infrastruktury. Město ani Pečecké služby, s.r.o. neplá-
nují ani neplánovali tento majetek prodávat či přenechat do 
správy jinému subjektu.“

Alena Švejnohová ZM bere na vědomí

Probíhající investiční akce ve městě Iveta Dvořáková ZM bere na vědomí
Plnění rozpočtu k 31. 8. 2022 Alena Švejnohová ZM bere na vědomí
Rozpočtové opatření č. 14/2022 Alena Švejnohová pro: (18) jednohlasně; proti: (0); zdržel se: (0) 
Revokace usnesení – UZ-62-5/22 Alena Švejnohová pro: (18) jednohlasně; proti: (0); zdržel se: (0) 
Uzavření smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby „Stavební úpra-
vy a obnova interiéru Kulturního střediska Pečky – II. etapa“

Alena Švejnohová pro: (18) jednohlasně; proti: (0); zdržel se: (0) 

Kabiny AFK, podání žádosti o dotaci, závazek spolufinancování 
projektu Rekonstrukce kabin AFK

Tomáš Vodička pro: (17) Dvořáková, Švejnohová, Vodička, Ho-
rynová, Katrnoška, Železný, Dürr, Fejfar, He-
roldová, Janáčková, Jedlička, Jiran, Paluska, 
Schulz, Schürzová, Krištoufek, Korouš; proti: 
(0); zdržel se: (1) Vinohradník:

Prodej nově zaměřeného pozemku č. parc. 700/5 (34 m2) v obci 
a k.ú. Pečky

Tomáš Vodička pro: (18) jednohlasně; proti: (0); zdržel se: (0) 

Odkoupení pozemku č. parc. 500 (2.503 m2)-id. podíl ve výši 1/9 
vůči celku - k.ú. Dobřichov

Tomáš Vodička pro: (17) Dvořáková, Švejnohová, Vodička, Ho-
rynová, Katrnoška, Železný, Dürr, Heroldová, 
Janáčková, Jedlička, Jiran, Paluska, Schulz, 
Schürzová, Krištoufek, Korouš, Vinohradník; 
proti: (0); zdržel se: (1) Fejfar; 

Odkoupení pozemku č. parc. 527/3 (3.386 m2)-obec a k.ú. Plaňa-
ny

Tomáš Vodička pro: (13) Dvořáková, Švejnohová, Vodička, Ho-
rynová, Katrnoška, Železný, Dürr, Heroldová, 
Janáčková, Jedlička, Schulz, Schürzová, Ko-
rouš; proti: (0); zdržel se: (5) Fejfar, Jiran, Palus-
ka, Krištoufek, Vinohradník;

Odkoupení pozemku č. parc. 327 (3.421 m2)-orná půda v obci 
Plaňany a k.ú. Blinka

Tomáš Vodička pro: (13) Dvořáková, Švejnohová, Vodička, Ho-
rynová, Katrnoška, Železný, Dürr, Heroldová, 
Janáčková, Jedlička, Schulz, Schürzová, Ko-
rouš; proti: (1) Paluska; zdržel se: (4) Fejfar, Ji-
ran, Krištoufek, Vinohradník;

Odkoupení pozemku č. parc. 1460/12 (77 m2) v obci a k.ú. Pečky Tomáš Vodička pro: (18) jednohlasně; proti: (0); zdržel se: (0) 
Pakt starostů Podlipanska pro klima a energii Tomáš Vodička pro: (10) Dvořáková, Švejnohová, Vodička, 

Horynová, Železný, Dürr, Janáčková, Schulz, 
Krištoufek, Vinohradník; proti: (3) Jedlička, 
Paluska, Korouš; zdržel se: (5) Katrnoška, Fej-
far, Heroldová, Jiran, Schürzová;

Uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí kupní - výstavba obchva-
tu města - Ing. Jiří Zajíc

Alena Švejnohová pro: (18) jednohlasně; proti: (0); zdržel se: (0) 

Uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí kupní - výstavba obchva-
tu města - Zdeněk Voženílek

Alena Švejnohová pro: (18) jednohlasně; proti: (0); zdržel se: (0) 

Poskytnutí půjčky z FRB Alena Švejnohová pro: (18) jednohlasně; proti: (0); zdržel se: (0) 
Aktualizace strategického plánu za rok 2021 Alena Švejnohová pro: (18) jednohlasně; proti: (0); zdržel se: (0) 
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Chci darovat dům vnukovi… 
je to dobrý nápad?

Jedním z témat, které řeší občanská 
poradna Respondeo poměrně často a opa-
kovaně, je darování. Na pracovníky Re-
spondea se obracejí klienti obvykle vyššího 
věku, kteří řeší, jak uspořádat svůj maje-
tek, a rozhodují se mezi darováním a dědic-
tvím. Obdarovanými bývají partneři, vnou-
čata nebo děti. Bohužel se někdy stává, že 
starší lidé mají pocit, že se majetku zbavili 
neuváženě.

U darování je rozhodující to, že se děje 
za života dárce. Ten bezplatně převede ma-
jetek na obdarovaného a přestane být maji-
telem. Nový majitel může tedy s věcí či ne-
movitostí volně disponovat, třeba ji prodat 
nebo zastavit. „Pokud chce dárce například 
dům dál užívat, je velmi užitečné nechat 
si zřídit věcné břemeno, tedy právo nemo-
vitost užívat,“ podotýká Hedvika Stuch-
líková, vedoucí občanské poradny. Věcné 
břemeno, stejně jako darovací smlouva na 
nemovitost, musí být sjednáno písemně 
a vloženo do katastru nemovitostí. Ideální 
je dobře upravit také pravidla užívaní. 

„Stává se, že se dárce a obdarovaný do-
mluví jen na dobré slovo a spoléhají se na 
dobré vztahy. Dárce však pak není nijak 
chráněn a nový majitel po něm může chtít, 
aby se vystěhoval,“ popisuje Hedvika. 
Klientům proto pomáhá s aktem darová-
ní jako takovým, vysvětlujeme jim rizika 
s ním spojená a upřesňuje jim jejich práva 
a povinnosti. „Někdy si klienti myslí, že 
musí nemovitost rozdělit mezi všechny své 
potomky, což tak dle zákona není. Probírá-
me proto všechny další možnosti.“

Jindy zase klienti přicházejí s tím, že by 
chtěli dar zpět. Dárce má totiž ze zákona 
právo dar odvolat, pokud mu obdarovaný 
úmyslně ublížil či porušil ve vztahu k němu 
dobré mravy. Musí však mít závažný důvod, 
o němž v případě sporu rozhoduje soud. 
„V praxi bývají potíže s prokazatelností, 
protože řada incidentů jako napadání či 
výhrůžky se odehrává někde beze svědků. 
Pak klientům radíme, aby si nejdříve opat-
řili k situaci co nejvíce důkazů,“ vysvětluje 
vedoucí občanské poradny. Někdy se ale 
podle ní jedná jen o to, že se dárce a obda-
rovaný prostě nepohodnou a jako reakci na 
to darující odvolá svůj dar. „Zda se jedná 
o dostatečně podstatný důvod, opět může 
rozhodnout jedině soud,“ doplňuje Hedvika 
Stuchlíková. 

Ačkoli by v dané situaci mohl být důvod 
k vrácení daru, dárce se mnohdy těžko smi-
řuje s tím, že by žádal vrácení daru po vlast-
ním dítěti či vnoučeti a navíc podstupoval 
soudní řízení. „Klienty se v této situaci sna-
žíme podpořit, pomáháme jim nahlédnout 
na situaci z jiné strany, nastínit možnosti 
řešení, zmírnit jejich strach a pomoct jim 
i s konkrétním postupem. Zároveň ale mu-
síme respektovat, pokud se klient rozhodne 
situaci neřešit,“ uzavírá vedoucí občanské 
poradny Respondeo, která má otevřeno ka-
ždý čtvrtek od 13 do 17 hodin ve Vzděláva-
cím centru Pečecka, na jehož provoz přispí-
vá také Dobrovolný svazek obcí Pečeckého 
regionu. Další nejbližší pobočky občanské 
poradny Respondea jsou v Nymburce a Po-
děbradech.

Volby do zastupitelstev obcí 2022
Voleb do zastupitelstev města Pečky, které se uskutečnily ve dnech 23. a 24. září 2022 se 

zúčastnilo 1 921 voličů tj. 52,36 % z celkového počtu voličů 3 669.
Pro všechny volební strany bylo odevzdáno celkem 36 733 platných hlasů.

Výsledky pro jednotlivé strany dle pořadí na volebním lístku:

č. 1 Sdružení nezávislých kandidátů PEČKY PEČÁKŮM - počet hlasů 5 942   
         počet mandátů 3
č. 2 Sdružení ODS a nezávislých kandidátů - počet hlasů 10 165   
         počet mandátů 6
č. 3 Lidovci a nezávislí - počet hlasů 1 330 - strana nedosáhla hranici 5 %, 
 počet mandátů 0
č. 4 NAŠE PEČKY - počet hlasů  11 127     
        počet mandátů 7
č. 5 LIDÉ PRO PEČKY s podporou SPD - počet hlasů 5 122     
        počet mandátů 3
č. 6 ČSSD a sjednocená levice - počet hlasů 3 047    
        počet mandátů 2

Státní volební komise vyhlásila výsledky voleb dne 27. 9. 2022.
M.B.

Nezapomínejte 
na prevenci

Diagnózu „rakovina prsu“ vyslechne v  ČR 
od lékaře ročně 7.800 žen a  70 mužů. A  to 
i přes to, že máme nejlépe vypracovaný sys-
tém screeningu mamografického vyšetření 
hrazené zdravotními pojišťovnami. Více jak 
polovina žen ovšem tuto prevenci nevyužívá. 
V případě onemocnění, včasné zjištění nádo-
ru a zahájení léčby hraje zásadní roli v úspěš-
nosti léčby.

Součástí hygieny by se mělo 
stát pro ženy všech věkových 
kategorií samovyšetření prsů.

Na toto téma proběhla KS v  neděli 18. 
9. přednáška. Příchozí ženy kromě teorie, 
zhlédly i  krátký instruktážní film a  mohly si 
na modelu prsu se zabudovanými nádory vy-
zkoušet samovyšetření.

 Helena Hotovcová – členka paciet. organiza-
ce Klub ŽAP - ženy s nádorovým onemocně-

ním, z.s., edukátorka samovyšetření prsů

Rekonstrukce 
kulturního domu 

pokračuje
Většina z nás již měla možnost vidět zre-

konstruované prostory přízemí kulturního 
domu. Věřím, že i vám se nové podoba inte-
riéru líbí. Máme velkou radost, že se nám 
podařilo získat nemalé finanční prostředky 
na rekonstrukci druhého podlaží.

V druhé etapě oprav dojde k výměně 
podlah, dovybavení vzduchotechnikou, 
ozvučovací technikou, prostory v patře 
budou přizpůsobeny na možnost zvětšení 
stávajícího prostoru, ale hlavně se konečně 
dočkáme výtahu. 

Dotační podmínky jsou striktní a my 
musíme začít s rekonstrukcí co nejdříve. 
Znamená to uzavřít kulturní dům již na 
konci října a přesunout všechny probíha-
jící aktivity do náhradních prostor. Jsme 
si vědomi komplikací, které dopadnou na 
všechny, kdo počítali s využitím kulturáku 
na kroužky, přednášky, taneční či plesy, ale 
i tak jsme přesvědčeni, že dotace téměř 19 
milionů za to snad stojí.

Omlouváme se všem za vzniklé nepří-
jemnosti. Po dokončení stavby v létě příští-
ho roku už budeme moci náš kulturní dům 
využívat naplno.

Děkujeme za pochopení.
Iveta Dvořáková, místostarostka

Poděkování
Velké díky všem, kteří se 10. 9. 

2022 se mnou spolupodíleli i mi jinak 
pomáhali s organizací farmářských 
trhů. Poděkování rovněž patří všem 
prodávajícím „trhovcům“, ale hlavně 
vám občanům, pro které trhy reali-
zuji. Díky, že jste mě v tom nenecha-
li a přišli tak podpořit kulturní život 
v našem městě.

Jaroslava Heroldová

Vážení občané města Pečky, váže-
ní voliči sdružení NAŠE PEČKY. Chtěla 
bych vám za sebe i za celý tým NP ze srd-
ce poděkovat, že jste přišli k volbám a že 
jste nám umožnili po druhé v řadě vyhrát 
v našem městě volby. Byla to čest a radost 
pro město pracovat. A navzdory tomu, jak 
složité období to bylo, se nám podařilo jej 
překonat a připravit město na další výzvy. 
V době, kdy píši tyto řádky ještě není jasné, 
zda a případně jakou koalici se nám poda-
ří utvořit. Ať už jednání dopadnou jakkoli, 
věřím, že na prvním místě bude vždy zájem 
města a jeho obyvatel. 

S úctou Alena Švejnohová, starostka

Poděkování
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Setkání s P. Benediktem 
Vladimírem Holotou, OFM, 

čestným občanem města Pečky

se uskuteční v neděli 16. října 2022 od 
15:00 v přednáškovém sále Kulturního stře-
diska města Pečky Zároveň je dobrou zprá-
vou pro všechny, kteří neměli možnost se 
s ním setkat při jeho poslední návštěvě, kdy 

byl hostem farního společenství. Setkání je 
spojeno s autogramiádu jeho knih, které 
byly pro velký zájem vydány k jeho život-
nímu jubileu a bude možné si je zakoupit. 
Otec Benedikt byl v letech 1972-1991 du-
chovním správcem pečecké farnosti a pro 
město samotné mnoho vykonal. V součas-
né době působí při klášteře u Panny Ma-
rie Sněžné v Praze, stále však má přehled 
o dění v našem městě, a i přes svůj vysoký 
věk je „velkým vzorem“ pro řadu lidí, které 
dokáže oslovit svými myšlenkami. Velice si 
ceníme toho, že jsme byli O. Benediktem 
osloveni k uspořádání tohoto setkání, pro 
nás to bude v pořadí již čtvrtá autogramiá-
da jeho knih a věříme, že se opět stane mi-
mořádnou událostí v našem městě.  

Ludmila Švandová

Útulek 
Radim kočkám 
nabízí k adopci 

kočičky

Nabízíme k adopci kočičky a koťata, 
která jsou kastovaná a očkovaná. 

Hledají milující rodinu, 
která jim nabídne útulný domov a lásku. 

Kontakt: 

Martina Burešová
tel. +420 606 073 977, 

e-mail: info@radimkockam.cz
FB: Radim kočkám 

Mgr. Ladislava Babková
autorka tematických výstav a přednášek

NÁHROBKY,
NĚMÍ SVĚDCI

LIDSKÝCH OSUDŮ
Další z přednášek, která se věnuje 

osobnostem, které naše město 
proslavili, nebo zde působili a mnozí 

z nich jsou pochováni na místním hřbitově. 
Měsíc listopad je časem, kdy se často 

vracíme ke svým kořenům. Je důležité si 
stále připomínat historii a osobnosti, utvá-
řející náš vztah k místu, ve kterém žijeme.

Středa 9. listopadu 2022 od 17 h
Přednáškový sál 

Kulturního střediska Pečky

PhDr. Radka Šumberová, PhD.
archeoložka,

Archeologický ústav AV ČR Praha, v. v. i.

BYLANY U KUTNÉ 
HORY, OSADA 

PRVNÍCH ZEMĚDĚLCŮ
První zemědělské populace založily osadu, 
která na katastru dnešních Bylan u Kutné 
Hory fungovala s různě velkými výkyvy 

nepřetržitě pět století, a dále až do závěru 
kultury s lin. keramikou, tj. do konce 6. tisí-
ciletí. Kromě sídliště zde zanechává stopy 

v podobě pohřebiště a dvou rondelů.

Středa 23. listopadu 2022 
od 17 h

Přednáškový sál Kulturního střediska Pečky

Pozvánka 
na přednášky
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Dne 17. 10. 2022 
vzpomeneme 5. vý-
ročí, co nás navždy 
po těžké nemoci 
opustila milovaná 
Drahoslava
Pešková 
a 1. 11. 2022 vzpo-
meneme její nedo-
žité 62. narozeniny.

S láskou vzpomí-
ná manžel, děti, 

vnouček Tadík, přá-
telé a kamarádi.

Vzpomínáme

Dne 27. 10. 2022 tomu 
budou 2 roky co nás 
náhle opustila naše 
milovaná maminka 
Jaroslava Pešková.

Vzpomínají děti s ro-
dinami, vnoučata, 

pravnuk Tadík, bratr 
Miroslav s rodinou 

a kamarádi.

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 

Výletníci
Každé pondělí se scházíme na chatičce. 

Poslední vycházka byla na Zastávku Ra-
dim, kde nám Pepa IX a Zbyněk zahráli na 
kytaru a dokonce jsme si i trochu zazpívali. 
Začátkem září jsme odjeli na týdenní lázeň-
ský pobyt do Luhačovic. Počasí bylo jako na 
houpačce, ale přesto jsme v pohodě denně 
nachodili okolo sedmi kilometrů. V té době 
se zde vyhlašovaly výsledky celostátní sou-
těže o Vesnici roku 2022 a jednou z nich 
byla Kostelní Lhota. Silně jsme ji podpo-
rovali a přáli vítězství. A to se také stalo, 
zvítězila.

V říjnu jedeme na dopolední představení 
do Divadla na Fidlovačce na hru Familie.

Doufáme, že teď na podzim budeme více 
chodit a jezdit na výlety.

Věra Šuková

Minigolf Pečky
O prázdninách bylo minigolfové hřiště 

otevřeno pro veřejnost. V září začal trénink 
dětí a jejich příprava na první turnaj 2. ligy 
na novém místě. Trénují každé pondělí. 
Turnaje se zúčastnila čtyři družstva, a to 
z Tanvaldu, Prahy, Hradce a domácí Draci. 
Celkem okolo 30 hráčů z Pelhřimova, Ra-
dotína a Přerova. Za Pečky si zahráli dva 
žáci Pavel Krúpa a Tomáš Litomyský. Oba 
byli na bedně. Všichni hráči nám nové pro-
středí velice chválili. A tak jsme požádali 
o další mg turnaje v příštím roce.

Věra Šuková

Podzimní výsadba stromů
na Kostelní Lhotu

Podzimní výsadba stromů proběhne 
v sobotu 5. 11. od devíti hodin. Sraz bude 
u Mršníku a po krátké instruktáži se pustí-
me do výsadby stromků ve směru do Peček 
po obou stranách silnice. 

U Mršníku bude připravené občerstve-
ní, rozdělaný oheň a připravené buřty pro 
občerstvení všech ochotných brigádníků, 
kteří dorazí. Stejně jako v loňském roce, 
dorazí i letos nadšenci geocachingu, kte-
ří nám pomohou vyměnit uschlé stromy 

z předchozích výsadeb a doplní tak stávající 
stromořadí.

Můžete dorazit jen tak, nebo si můžete 
adoptovat jeden ze sázených stromků na 
adrese: http://pecky.jan.tax/alej2022podzim 
Pár jich je ještě volných. S sebou si vezměte 
kromě pevné obuvi a pracovního oblečení 
i vlastní rýč, kladivo a hlavně dobrou nála-
du. Těšíme se na setkání.

Tomáš a Líba Vodičkovi, 
Jan Tax a Ladislav Zindr

Dne 11. 6. 2022 uply-
nulo 7 let, kdy nás 
opustil pan 
Josef Drmola 
z Ratenic. 

Vzpomínají 
manželka, děti 

a vnoučata.

18. září tomu bylo 
35 let oo úmrtí 

pana 
Jindřicha Múllera 

z Dobřichova.
Nikdy nezapome-
neme. Jindřiška 

Klokočníková 
s rodinou.

2. října uplynulo 
22 let, kdy nás 
opustil pan 
Jaroslav Kvaček 
z Peček. 

Stále vzpomínají 
kamarádi běžci 

a Jindřiška

Kybernetická 
bezpečnost

Cílem festivalu bezpečného internetu 
je různým cílovým skupinám přiblížit roz-
manitá témata kybernetické bezpečnosti 
a to pomocí osvětových kampaní, nových 
vzdělávacích materiálů, konferencí nebo 
seminářů.

Vzdělávací kampaň s názvem Přísloví 
napoví  je pro zájemce plně k dispozici a vol-
ně k využití nejen na PC v naší knihovně, 
ale i doma na adrese https://osveta.nukib.
cz/local/dashboard/

Vaše knihovna.
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WWW.AKADEMIEPECKY.WIX.COM/AKADEMIE

BYLANY U KUTNÉ HORY,
OSADA PRVNÍCH 
ZEMĚDĚLCŮ

MÍSTNÍ SKUPINA ČKA & KS PEČKY
VÁS SRDEČNĚ ZVOU NA PŘEDNÁŠKU:

STŘEDA 23. LISTOPADU 2022 OD 17:00
PŘEDNÁŠKOVÝ SÁL KULTURNÍHO STŘEDISKA PEČKY

WWW.AKADEMIEPECKY.WIX.COM/AKADEMIE

PhDr. Radka Šumberová, Ph.D.
ARCHEOLOŽKA, ARCHEOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, PRAHA, V. V. I

Městská knihovna S.Čecha 
v Pečkách

 zve 

Na PRoDejNí 
výStavu 

DřevoMaLeB
tomáše Záborce

Kde: v prostorách knihovny

Kdy: od 1. 11. do 30. 11. 2022

otevřeno:
Po, st, pá: 12 - 16 h

Út, čt: 8 - 12 h a 13 - 18 h
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Minivolejbal

Září je pro nás pro všechny vždy velmi 
náročným měsícem. Startují soutěže ve 
všech věkových kategoriích, a tak je neu-
stále na programu nějaká kvalifikace nebo 
přípravné turnaje. 

Na naše nejmladší “MINIVOLEJBALIS-
TY” čekalo ještě finále barevného minivo-
lejbalu jako rozloučení se s loňskou sezó-
nou, tím i svou barevnou věkovou kategorií 
a zároveň příprava na sezónu novou, tedy 
postup do starší kategorie. Pro děti byl opět 
připravený parádní doprovodný program, 
spoustu ovoce a zajímavé návštěvy osob-
ností. Všechny děti si tedy užily hru, která 
byla mnohdy velmi napínavá, bojovalo se 
o každý bod a někde tyto cenné body i roz-
hodovaly. Úspěchy jsme mohly slavit ve 

všech kategoriích, i když se někomu zrovna 
nedařilo. Zápasy jim přinesly spoustu zku-
šeností do příštích turnajů. A když se zrov-
na nehrálo, na pořadu zábavy byly atrakce 
z doprovodného programu.

Holky z MODRÉHO MINIVOLEJBA-
LU odehrály více než úspěšně kvalifikaci 
Pražského přeboru. Celkem soutěž hraje 
60 týmů rozdělených do 10 výkonnostních 
lig. Holky měly úspěšný den (i přes nemoci 
svých spoluhráček a tím tedy oslabenou se-
stavu) a dařilo se jim dokonce nad naše oče-
kávání. Tým “B” bojoval v dopolední sku-
pině a i přes nekomfort ranního vstávání 
dokázal vybojovat 3. ligu pro příští turnaj. 
Tým “A” si mohl přispat, jelikož měly štěstí 
v odpolední rozpis, ale holky byly solidární 

a jely už ráno podporovat kamarádky z “B” 
týmu, které jim to odpoledne oplatily. Je-
jich zápasy byly ještě o trochu úspěšnější 
a tak je poslední zápas mohl posunout až 
do první ligy, jenže po velmi vyrovnaném 
a kvalitním zápase o pouhý bod prohrály. 
Příští turnaj budou tedy startovat v lize 
druhé.

MLADŠÍ ŽÁKYNĚ (U14) jely vyzkou-
šet svou připravenost na sezónu na turnaj 
o velkou cenu Prahy, kde se potkaly zas 
s jinými týmy, než na které jsme zvyklé 
ze Středočeského kraje. I tady jsme byly 
poměrně úspěšné. Po vyhrané základní 
skupině následoval dlouhý odpočinek, po 
kterém se holky nedokázaly dostat zpět do 
vítězného tempa, ale i tak hrály pěkný vo-
lejbal. Nutno podotknout, že většina hráček 
bude tuto soutěž hrát i příští sezónu, takže 
celkové 8. místo z 21. zúčastněných je vý-
borný výsledek.

STARŠÍ ŽÁKYNĚ (U16) mají za sebou 
první dva kvalifikační turnaje Středočes-
kého kraje, po kterých získaly soupeřky 
pro další část sezóny. Na prvním turnaji 
jsme mohly pozorovat kvalitní hru, kterou 
kladly odpor soupeřkám. Ale v poněkud 
smolném dni přišlo také několik těsně pro-
hraných zápasů. Druhý turnaj už byl o něco 
šťastnější. Ten jsme hrály jako domácí tým, 
ale s pořadatelstvím jsme se přesunuly do 
kolínské haly. Tam jsme po prvním, ač pro-
hraném, tak vyrovnaném zápase konečně 
potkaly štěstí a opustily smůlu. Dále jsme 
se tedy mohly radovat ze dvou výher a jed-
né prohry. 

A sezónu zahájily i naše nejstarší hráčky 
- ŽENY. První Chvaletický turnaj se nesl 
ve velmi dobré náladě a podle toho vypa-
daly i výsledky. Celkem jsme si do tabulky 
připsaly dvě prohry a dvě výhry (asi aby to 
bylo hezky vyrovnané). Nesměl chybět ani 
tiebreak, ať už jsme ho pískaly nebo hrály, 
my to bez něj prostě neumíme. 

Celkově září hodnotíme velmi úspěšně, 
každý nasbíral nějaké zkušenosti do dal-
ších utkání a už se těšíme, až je budeme 
moci předvést. Mnohem více z každé kate-
gorie včetně fotogalerie 
si můžete prohlédnout 
na našich webových 
stránkách (www.volej-
balpecky.cz)!

Lenka Šátková

28. října si pečečtí atleti opět připomenou den vzniku 
samostatného Československa

Desítka

Po tříleté přestávce se opět v tento svá-
teční den uskuteční v pečeckém parku 
podzimní běh na 10 km. (Vloni na podzim 
se běžela odložená Pečecká desítka - Me-
moriál Jardy Kvačka z března roku 2020).  
Před startem závodu si tuto událost, která 
se stala před 104 lety, připomenou závodní-
ci společně s vedením našeho města u po-
mníku T. G. Masaryka, kde bude položena 
kytice a uctěna památka obětí obou světo-
vých válek.

Podzimní desítka se v parku letos pobě-
ží již po dvacátéosmé. Běžci, na rozdíl od 
slavnější březnové desítky, která se běží 
po silnici na podzim, celý závod absolvují 
výhradně na okruhu v městském parku. K  
závodu se lze přihlásit pouze v den jeho ko-
nání tedy 28. října a to od  8:30  do 9:30 ve 
sportovní hale. Start  samotného závodu je 
připraven na 10:00 hodin.  

Za pořadatele zve Jiří Katrnoška
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ROZVRH HODIN SOKOLOVNY - ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

Oddíl šachu - pátek 16 - 20 hod. Oddíl stolního tenisu - dle domluvy. Basketbal - městská sportovní hala (rozpis samostatně).
Tenis Spartak - kontakt: 739 234 380 (David Ulrych)

Projekt sv. Václav 
aneb klademe důraz na vlastenectví

V průběhu celého týdne od 26. 9. - 30. 
9. jsme si v hodinách připomínali osobu 
sv. Václava. V hodinách výtvarné výchovy 
jsme kreslili jeho podobiznu, v hodině čes-
kého jazyka jsme si přečetli komiks o jeho 
životě. Ve skupinách jsme luštili křížovky, 
poznali symboly sv. Václava a připomněli 
jsme si svatováclavské pranostiky. Hádali 
jsme, soutěžili… Cílem projektu bylo při-
blížit žákům tuto významnou osobnost 
českých dějin a vysvětlit jim, proč je 28. 
září státním svátkem. Přenesli jsme se do 

roku 935, kdy byl kníže Václav zavražděn 
svým bratrem Boleslavem.  Na mapě jsme 
vyhledávali města, která jsou spjata se sv. 
Václavem. Samozřejmě jsme neopomněli 
ani naše město. V závěru projektu si žáci 
poslechli ukázku z chorálu, který jsme si 
také nakonec společně zazpívali. Vyrobili 
jsme si postavu sv. Václava na koni a vy-
barvili portrét s vitráží. Žákům se projekt 
líbil, teď už snad všichni vědí, proč slavíme                 
28. září jako den české státnosti.

Jaroslava Heroldová

Spolkla mě 
knihovna

V úterý 27. září jsme s našimi žáky ZŠ 
navštívili výstavu v místní knihovně. Vý-
stava s názvem „Spolkla mě knihovna“ 
byla inspirována knihou známé autorky 
Kláry Smolíkové. Na vystavených panelech 
si žáci přečetli poutavé vyprávění o histo-
rii písma v komiksové formě. Poté si sami 
vyzkoušeli jak se psalo v dávných dobách. 
Vyzkoušeli si klínové písmo na hliněných 
destičkách, kterým psali sumerští písaři. 
Dále se z nás stali čínští písaři a psali jsme 
čínským písmem. Také se z nás stali řím-
ští písaři a ryli jsme na voskové destičky. 
Nakonec jsme husím brkem psali jako pí-
saři ve středověku. Pro každého bylo psaní 
zábavou a zároveň poučením jak snadno 
se píše v dnešní době. Velký dík patří paní 
Krulišové a celému týmu pečecké knihov-
ny za skvěle připravenou a zorganizovanou 
akci.

Petra Lambertová

Bezpečnost v dopravě i v běžných životních situacích 
(Preventivní program - Policie ČR) - 16. září 2022

Naši školu dnes navštívila policistka 
z obvodního oddělení Policie ČR v Kolíně. 
Během besedy, která byla věnována všem 
žákům školy, byl vysvětlen rozdíl mezi jed-
notlivými policejními složkami, jejich vý-
znam a pracovní zaměření. Hlavní cílem 
besedy však byla bezpečnost. Bezpečnost 
v dopravě, v běžných životních situacích.  

Jak se správně chovat na silnici, na chod-
níku, v parku, na koho se obrátit v případě 
problému, nebezpečí či krizové situace. 
Žáci si zopakovali čísla záchranného in-
tegrovaného systému. V závěru besedy si 
mohli někteří ze starších žáků vyzkoušet 
základní hmaty sebeobrany. 

Martina Kristlová
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Škola začala 
a my nezahálíme

1. září začal nový školní rok. Otevřeli 
jsme 2 třídy různých postupových ročníků. 
Zřizovatel (KUSK) nám umožnil opět zřídit 
přípravnou třídu, do které se letos přihlási-
lo 10 žáků. Máme 2 oddělení školní druži-
ny, pro zájemce od října otvíráme zájmové 
kroužky - vaření a keramiku. Neradi by-
chom něco ponechali náhodě a proto jsme 
se do rozjezdu školního roku pustili ve vel-
kém. Přejme si, ať je tento školní rok zase 
o něco lepší.

Jaroslava Heroldová, ředitelka školy

EkoKosteláda 
- ekosoutěž v Kostelci nad Černými Lesy

Dnes (22. 9.) se žáci naší školy zúčastni-
li EkoKostelády v Kostelci nad Černými 
Lesy. Na žáky čekaly úkoly jak teoretické, 
tak praktické. Orientace v oblasti ekologie - 
třídění odpadů, poznávání rostlin a stromů, 
znaslosti o teple a energiích. Žáci zatlou-
kali hřebíky, řezali dřevo, vše za dohledu 
pedagogů a dodržování bezpečnosti práce. 

Jak nás knihovna 
nakonec nespolkla

Paní knihovnice z Městské knihovny 
Svatopluka Čecha v Pečkách připravila 
interaktivní výstavu pod názvem Spol-
kla mě knihovna. Výstava žáky seznámila 
s úryvky ze stejnojmenné knihy spisova-
telky Kláry Smolíkové a přenesla je do 
historie starodávných knihoven. Dozvěděli 
se o písárně středověké, římské, japonské 
a starověké mezopotámské. Komiksy dě-
tem připomněly i zajímavosti z historie pí-
semnictví. Autoři pro děti připravili nejen 
zábavné pracovní listy s také dílničky, kde 
si všichni mohli vyzkoušet rytí na voskovou 

5. 10. Mezinárodní 
den úsměvů

Vzdělávání v MAŠINCE pokračuje 
a zveme i rodiče!

Dalším projektem, který pro tento škol-
ní rok chystáme, jsou odborně zaměřená 
tematická setkávání a spolupráce s rodiči 
dětí v MŠ. Cílem je poskytnout především 
našim rodičům předškoláků dostatečný 
prostor a informace pro včasné rozmyšlení 
všech faktorů spojených s nástupem jejich 
dětí na základní školu. 

Budeme organizovat odborně zaměře-
ná tematická setkávání rodičů za účasti 
externího odborníka na téma týkající se 
usnadnění přechodu dětí do základní ško-
ly. Externím odborníkem bude paní Mgr. 
Světlana Drábová, což je speciální pedagož-
ka, která provozuje pedagogickou poradnu. 
Věnuje se také grafomotorice, ve které je 
předpokladem úspěšného osvojení psaní 
především to, aby dítě vytvořilo správný 
špetkový úchop a bylo na určitém stupni 

Rozvoj řeči 
u dětí 

v mateřské škole
V tomto školním roce 2022/2023 jsme 

přihlásili z naší „MAŠINKY“ dva pracov-
ní týmy, které se budou celoročně vzdělá-
vat v oblasti rozvoje řeči u dětí. Jedná se 
o celoroční systém metodické podpory při 
realizaci logopedické prevence v mateřské 
škole. 

Každý pracovní tým byl vytvořen dvě-
ma pedagožkami ze stejné třídy, aby bylo 
docíleno systematického a hlavně účinné-
ho logopedického působení na děti a rozvoj 
jejich řeči ve stejné skupině. Věříme, že pod 
metodickým vedením budou na konci škol-
ního roku vidět pozitivní výsledky v řečové 
oblasti u dětí.

I v ostatních pěti třídách probíhají  a na-
dále budou probíhat logopedické chvilky 
a cvičení pro hbité jazýčky, a to vždy pod 
vedením logopedické asistentky, což je titul 
vzešlý z kurzu, jehož je převážná většina 
našich pedagožek  úspěšnou absolventkou. 

Květa Bubeníčková, 
zástupkyně ředitelky školy

tabulku, psaní brkem, rytí do keramické 
hlíny a psaní štětcem. Paní Krulišová a pan 
Hála připravili všechny potřebné pomůcky 
a materiály tak, aby si všechny techniky 
vyzkoušelo každé z dětí. Nejvíce úsměvů 
při psaní přineslo stanoviště psaní husím 
brkem a štětcem.

Opět jsme se přesvědčili o důležité roli 
knihoven jako nositelů vzdělanosti. Výsta-
va se nám moc líbila. Těšíme se na další 
společné setkání.

Dagmar Hončíková, Iva Lebedová , 
Blanka Kozáková a žáci V.A, V.B a V.C

vývoje. Do své praxe zahrnuje péči o děti 
s diagnózou specifických poruch učení, 
dysortografie, dyslexie, dysgrafie, dyskal-
kulie, grafomotorických obtíží, poruch kon-
centrace pozornosti, hypoaktivitou a hy-
peraktivitou, poruch autistického spektra, 
poruch chování a jejich včasné odhalení 
a nápravu. 

„Jak podpořit zdravý vývoj dítěte s ohle-
dem na budoucí školní úspěšnost“ je hlavní 
motto, které se ponese všemi setkáními. 
Těch bude celkem šest, první začátkem říj-
na, druhé koncem října a pak každý měsíc 
až do února 2023.

Zveme nejen rodiče našich předškoláků! 
Věříme, že jim, ale i nám budou tato odbor-
ná setkávání přínosem. 

Květa Bubeníčková, 
zástupkyně ředitelky školy

Postupně prošli žáci všechna připravená 
stanoviště a byly jim zaznamenávány body. 
Celé dopoledne proběhlo ve velmi příjemné 
atmosféře, s dobrou náladou a nasazením 
všech účastníků soutěže. Z letošní EkoKos-
telády si naši žáci odvezli diplom za velmi 
pěkné druhé místo. Drobné dárky a velkou 
radost z úspěchu.  

Dagmar Ječmenová



Fotogalerie / Inzerce 1110 | 2022          Pečecké NOVINY            

                              Kulturní středisko města Pečky 
 

                si Vás dovoluje pozvat na 

 

 

 
Strašidelné prohlídky 

            ZOO 
                                                    Dvůr Králové 
                                          nad Labem 

 

28. 10. 2022 
Odjezd 8:30 od Kulturního domu 

 

Cena 50,- BUS 
Informace 
Lukáš Hanzelín 
tel.: 606 506 858, email: kspecky@seznam.cz 
FB: Kulturní středisko města Pečky 
Kancelář VCP: Po-Čt 8:00 – 12:00 

Kulturní středisko města Pečky
si Vás dovoluje pozvat na

       Výlet

          POLSKO

           Kudowa Zdrój

22. 10. 2022
Odjezd 7:00 od Kulturního domu

Cena 250,- BUS

Informace

Lukáš Hanzelín

tel.: 606 506 858, email: kspecky@seznam.cz
FB: Kulturní středisko města Pečky

Kancelář VCP: Po-Čt 8:00 - 17:00

SETKÁNÍ S P. BENEDIKTEM 
VLADIMÍREM HOLOTOU, OFM
SPOJENÉ S AUTOGRAMIÁDOU

MÍSTNÍ SKUPINA ČKA & KS PEČKY
VÁS SRDEČNĚ ZVOU NA:

NEDĚLE 16. ŘÍJNA 2022 OD 15:00
PŘEDNÁŠKOVÝ SÁL KULTURNÍHO STŘEDISKA PEČKY

ZÁJEMCI BUDOU MÍT MOŽNOST SI KNIHY NA MÍSTĚ ZAKOUPIT

Lidé pro Pečky s podporou

Děkujeme našim voličům za podporu a důvěru.
Tomáš Růžička, Lenka Třísková, Lubomír Metelák
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Budiž říjen!
Podzim nám letos ukázal, kdo vládne 

nad kalendářem. Ostrými lokty odstrčil 
babí léto a vedral se do dveří s výrazem 
nařvaného předsedy spolku. Teď jsem 
tady já, a budete topit a svítit! Zlovolně 
k tomu zahromoval a na počátku září 
poslal do zahrady u letního domu Karla 
Čapka ve Strži ošklivou supercelu, která 
ji proměnila v obraz z filmu Člověk pro-
ti zkáze. Jak symbolické právě v dnešní 
době! Když zase zloba usiluje o panství, 
zkoušená lidskost se zdá slabá a bezbran-
ná, jako by i nebesa se spikla proti nám 
v těchto Jobových časech. Útěchu hledej, 
kde můžeš, nejvíc pak v sobě, stejně jako 
sílu zlu čelit. A najdeš, jen se nesmíš bát! 
I v těch časech, kdy se slunce rychleji 
sklání, zaháněno do kouta ranami tvr-
dých hlav, rváčů o prvenství ve stádu, 
kdy bubínek ořechů, dopadajících na 
dlažbu chodníku, vyťukává nepravidel-
ným rytmem teskné blues začínajícího 
konce roku a stromy se pyšně strojí na zá-
věrečný karneval, nedovol přesto úzkos-
ti na povrch vyniknout. A vyhni se lávě 
slov, jež vypouští jak sopky z jícnu ven 
ti, jejichž ústa jsou horká, ale srdce vy-
chladlé. Překroč ten potok železa myšle-
nek bez myšlenky. Zatni zuby a běž, dívej 
se i v tomto čase stále dopředu. A třeba 
i kdybys psal tu svůj sloupek naposledy, 
zimy se neobávej. Modlitbou tvou bude 
stále živena víra, že sice přichází večer, 
o své si brzy řekne noc, ale jen proto, aby 
lépe dala vyniknout vždy znovu zrozené-
mu ránu. --- Původně jsem se chtěl něco 
o komunálních volbách, ale cosi mi do 
toho přišlo. Krásný podzim vám přeji, 
drazí čtenáři!

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 obo-
čí, korneoterapeutická péče. Za použití 
přípravků ESSENTÉ. ELIŠKA LAZA-
ROVÁ, Třída 5. května 186, tel.: 732 952 
267.

• Koupím RD, chatu, chalupu, v obci 
Pečky a okolí. Stav nerozhoduje, jsem 
přímý zájemce. Tel.: 604 215 677

• Nabízím grafické služby. Tvorba le-
táků, plakátů, loga, vizitek, animací, 
ilustrací, tel.: 607 692 391, e-mail: info@
pepagraphics.com.

ŘÁDKOVÁ INZERCE

PRODEJ SLEPIČEK
Červený Hrádek prodává slepičky typu Tetra hnědá, 

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

Stáří 16 - 20 týdnů. Cena 220 - 269,- Kč/ks.  

Prodej: 31. října 2022 
Pečky - parkoviště u ZZN - 14:55 h                                                                                                         

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

www.drubezcervenyhradek.cz

 5. 10. 7 h Přednáška ČKA, Rostliny budoucnosti
 6. 10.  19 h  Vernisáž výstavy o J. Waldesovi - evangelický kostel
 9. 10.  Divadlo pro děti - KS
 12. 10. 17 h Přednáška ČKA - Arménie
 16. 10. 15 h Setkání s P. Benediktem Vladimírem Holotou, OFM.
 21. 10.   Divadlo pro dospělé - KS
 22. 10.   Prodloužená - taneční
 23. 10. 14 h Sousedské setkání U Husa a sázení krokusů - Husovo nám.
 26. 10. 17 h Přednáška ČKA, Raketou na Mars
 9. 11. 17 h Přednáška ČKA, náhrobky němí svědci lidských osudů
 10. 11. 18 h Keňa a klimatická krize, promítání fotek NP kávových 
   a květinových družstev - Evangelický kostel
 23. 11. 17 h Přednáška ČKA, Bylany u Kutné Hory, 
   osada prvních zemědělců
 24. 11.  18 h  Osudy Š. Hovorky a pátera F. Vágnera z Peček - Ev. kostel


