
Vážení a milí čtenáři
Od února 2020 budou Pečecké noviny 

vycházet vždy až po desátém dni v měsíci. 
K tomuto rozhodnutí jsme dospěli na zákla-
dě dosavadní zkušenosti, kdy redakční uzá-
věrka čísla k dvacátému dni předchozího 
měsíce způsobovala, že nebylo možné aktu-
álně informovat o událostech závěrečné de-
kády, neboť ve zpětném pohledu často mi-
zela i aktuální naléhavost jejich zveřejnění. 
Jsme přesvědčeni, že tímto způsobem bude 

možné nejen včas informovat o připravova-
ných akcích a blížících se událostech, ale 
také o nich lépe referovat a zachytit je do 
obecné paměti. Současně připravujeme díl-
čí změny obsahu novin, chceme postupně 
zavést či rozšířit některé rubriky, publiko-
vat rozhovory se zajímavými osobnostmi 
našeho města a prohloubit informování 
o samosprávě. Věříme, že změny budou 
k lepšímu a přijmete je s pochopením.

redakce

Zajímá vás, co je v Pečkách nového? Rádi byste se dovídali, kam u nás 
za kulturou a sportem? Nezapoměňte sledovat aktuality a akce na webových 

stránkách města Pečky:

www.pecky.cz

Vážení čtenáři, pokud jste 
příznivci elektronické 

verze, a pokud byste chtěli 
dostávat noviny s lehkým 
předstihem, je možné si 
noviny předplatit. Roční 

předplatné je 88,- Kč. 
V případě vašeho zájmu mě 
neváhejte kontaktovat na 

blanka.kozakova@pecky.cz.

„Genius loci u sv. Václava“

2 ÚNOR

2020

Foto: Ivana Trčková
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PEČKY V MOBILU!

Vážení občané, 
zavádíme u nás moderní službu Mobilní 

Rozhlas, díky které budete vždy včas infor-
mováni. 

Zaregistrujte se a následně budete bez-
platně a pohodlně do vašeho mobilního te-
lefonu či e-mailu dostávat aktuality z města, 
pozvánky na kulturní, spolkové i sportovní 
události, upozornění na přerušení dodávky 
vody či elektřiny, informace o plánovaném 
čištění ulic a mnohé další. 

Jak se můžete zaregistrovat?
Stačí se přihlásit prostřednictvím odkazu 

pecky.mobilnirozhlas.cz a provést registra-
ci anebo se zastavit na sekretariátu MÚ 
Pečky a vyplnit jednoduchý formulář.

Kromě údajů jako je vaše jméno, telefon-
ní číslo nebo e-mail nás bude zajímat jaký 
typ informací zajímá Vás. Kulturní a spor-
tovní akce, zprávy z města, výpadky a poru-
chy inženýrských sítí a další.

Iveta Minaříková

Budoucnost parku 
pod vodojemem

a proluky u Domu služeb
Vedení města Vás srdečně zve na pro-

hlídku parku pod vodojemem 17. 2. v 16:45 
hodin.

Na prohlídce budeme diskutovat záměr 
propojení parku a vedlejší proluky u domu 
služeb. Pokud vás zajímá jakou změnou by 
měl park a blízké okolí projít, budeme rádi, 
když dorazíte. 

Přijďte si popovídat o budoucnosti par-
ku s architekty a vedením města. Jak tento 
prostor propojit s okolím? Jak využít park 
k propojení pěších tras k podchodu, nádraž-
ní budově, nebo přímo k nástupišti? Jak by 
se mohl park zavlažovat? Jak vyřešit hospo-
daření s dešťovou vodou u domu služeb? 

Po setmění bude pro zájemce diskuse po-
kračovat na radnici.

Podněty budou zaznamenány a budeme 
se jimi zodpovědně zabývat.

Rada města vyhlašuje 
I. kolo výběrového řízení 

pro poskytnutí půjček 
z Fondu rozvoje bydlení na 

rok 2020. 
Přijímání žádostí proběhne 

od 1. 2. do 29. 2. 2020 
na podatelně MÚ Pečky. 

Formuláře žádostí 
jsou ke stažení na strán-

kách města Pečky.
Telefon: 

321 785 051 / 321 787 068

Tento projekt je spolu nancován Evropskou unií – 
Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci 
Operačního programu Životní prostředí. 

Předmětem projektu je posílení ekosystémové funkce zeleně a biodiverzity krajiny  
v extravilánu města Pečky, zvýšení prostupnosti krajiny. Dojde k výsadbám ovocných 
a listnatých stromů, ošetření stávajících dřevin, vysazení listnatých keřů, založení 
travobylinných porostů, štěrkového trávníku, umístění laviček s područkami, piknikových 
setů, houpačky a odpadkových košů.

Celkové způsobilé výdaje: 947 049 Kč
Dotace EU: 757 639 Kč (80 %)
Příspěvek příjemce podpory: 189 410 Kč (20 %)

Datum zahájení realizace projektu: 19. 7. 2019
Datum plánovaného ukončení projektu: 18. 12. 2019

Řídící orgán: Ministerstvo životního prostředí
Zprostředkující subjekt: Státní fond životního prostředí ČR 
                                         Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
Příjemce dotace: Město Pečky

ČISTOTA 
VODY

KVALITA 
OVZDUŠÍ

ZPRACOVÁNÍ 
ODPADU

OCHRANA 
PŘÍRODY

ENERGETICKÉ 
ÚSPORY

K registraci můžete použít for-
mulář, který je na stránkách 

9/10 tohoto vydání. 
Vyplněný, prosím, odevzdejte 

v přízemí MÚ Pečky. 

Nový prostor pro relaxaci v místě bývalého lesíku u rybníka Benešák.

Radnice zavádí novou službu 
Mobilní Rozhlas 
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Cena starostky 
města Pečky 2020

Rada města vyslovila souhlas s návrhem 
starostky Aleny Švejnohové udělit Cenu 
starostky města Pečky panu Jaroslavovi 
Kučerovi za jeho dlouholetou a obětavou 
práci pro město. Pan Jaroslav Kučera se 
nepřetržitě, již desítky let, stará o radniční 
hodiny a každý den je manuálně natahuje 
tak, aby hodiny občanům města stále uka-
zovaly přesný čas. Toto ocenění se uděluje 
nyní i v souvislosti s životním jubileem pana 
Kučery. Gratulujeme a upřímně děkujeme. 

Alena Švejnohová – starostka

Příspěvek na Tísňovou péči
Od 1. ledna t.r. zavádí město Pečky pří-

spěvek občanům na aktivaci a užívání 
(tedy na měsíční úhradu) služby Tísňová 
péče. Příspěvek bude poskytován osobám 
se sníženou soběstačností z důvodu věku, 
chronického onemocnění nebo zdravotního 
postižení, kteří jsou na území města Pečky 
a Velké Chvalovice hlášeni k trvalému poby-
tu nebo se zde dlouhodobě zdržují. 

Cílem pomoci je umožnit občanům samo-
statný plnohodnotný život v jejich vlastním 
domácím prostředí, pokud možno co nejdé-
le. Dále pak snížit riziko, že občan zůstane 
v případě krizové situace bez pomoci. Proto 
je odborná pomoc uživatelům poskytována 
nepřetržitě, tedy 24 hodin denně. 

Přidělení dotace předchází ověření plně-

ní následujících kritérií. Žadatel je příjem-
cem příspěvku na péči, což doloží rozhod-
nutím o přiznání příspěvku na péči. Pokud 
nemá příspěvek přiznán, doloží doporuče-
ní ošetřujícího lékaře, že se jedná o osobu, 
které hrozí riziko pádu, nevolnosti, slabosti 
a jiných zdravotních komplikací, které svou 
povahou vyžadují lékařskou pomoc či jinou 
podporu.

Kontaktní osobou pro žadatele je sociální 
pracovnice města Mgr. Šárka Velká. 

Služba poskytuje nepřetržitou dálkovou 
hlasovou a elektronickou komunikaci s oso-
bami vystavenými stálému riziku ohrožení 
zdraví nebo života v případě náhlého zhor-
šení jejich zdravotního stavu nebo jejich 
schopností.

Iveta Minaříková

Výsadba stromů 
u silnice na Tatce

Od Krajské správy komunikací 
(KSUS) se nám podařilo získat souhlas 
k jarní výsadbě stromů na pozemcích 
v jejich majetku, které jsou na katastrál-
ním území města Pečky.

Současně máme příslib finanční pod-
pory pro tuto výsadbu od organizace Sá-
zíme stromy. 

Tyto stromy budeme sázet 

v sobotu 28. 3. 2020
Jedná se celkem o 60 stromků (prav-

děpodobně blumek). Jednotlivé strom-
ky je možno si adoptovat stejně jako 
u předchozích výsadeb na webu: 
http://www.pecky.jan.tax/alej2020jaro 

Tentokrát je částka potřebná pro 
výsadbu stromku 200,- Kč. Tato částka 
bude využita na zajištění zálivky při vý-
sadbě a pěti dalších zálivek v průběhu 
tohoto roku. Ostatní náklady by měly 
být hrazeny Sázíme stromy a jejich 
sponzory.

Budeme rádi za Vaši podporu a po-
moc při mimořádné jarní výsadbě.

Tomáš Vodička, Ladislav Zindr, 
Jan Tax, Libuše Vodičková

Z lednových jednání rady města
RM projednala:
• Informaci 1. místostarostky o stížnosti občana Peček na hlasitost bití věžních hodin na 

budově radnice, 
• Případné zřízení autobusové zastávky na znamení v lokalitě sídliště Pečky,
RM schválila:
• Ukončení nájemních smluv na pronájem části pozemků č. parc. 1467/1 a 1467/3 v obci 

a k.ú. Pečky (plechové garáže v lokalitě pizzerie „U Rejnoka“) po 31. 12. 2020.  
• Uzavření Dodatku č. 1 k SOD n akci: „Projektová dokumentace rekonstrukce interiéru 

Kulturního střediska Pečky“ s dodavatelem firmou Bianco architects, s.r.o., U Lužické-
ho semináře 97/18, Praha 1, jedná se o dokončení prováděcí projektové dokumentace 
– II.NP. 

• SOD – zhotovení prováděcí projektové dokumentace II. NP (2. Etapa) se z důvodu vznik-
lých komplikací s požárně bezpečnostním řešením, přemístěním barového pultu a šatny 
a uvedením do souladu s normami hygienického zařízení.

• Zapojení Městské knihovny Sv. Čecha Pečky do projektu První kniha do života a pří-
pravou potřebných podkladů pro vydání. Kniha je určena k příležitosti konání Vítání 
občánků.       

• Podpis objednávky se společností ISES, s.r.o. na zpracování podkladových studií, analýz 
a manažerské řízení přípravy projektu na akci „Rozšíření odděleného sběru využitel-
ných odpadů na území města Pečky“ a zpracování žádosti o poskytnutí podpory v rámci 
OPŽP na akci „Rozšíření odděleného sběru využitelných odpadů na území města Peč-
ky“. 

• Stanovila příspěvkovým organizacím města závazné ukazatele na rok 2020.
• Vyhlášení I. kola výběrového řízení pro poskytnutí půjček z Fondu rozvoje bydlení na 

rok 2020 ve výši 200.000,- Kč. Úroková sazba pro půjčky poskytnuté v roce 2020 bude 4%. 
Příjem žádostí bude probíhat od 1. 2. 2020 – 29. 02. 2020.

• Udělení Ceny starostky města Pečky panu Jaroslavu Kučerovi za mimořádně dlouhodo-
bou a zcela nadstandardní správu radničních hodin a také v souvislosti s jeho životním 
jubileem. 

• Snížení nájemného za umístění vysílacího bodu sítě /vodojem/ na 10.000,-Kč/rok + 
paušál za spotřebu energie 1.000,-Kč/rok na základě žádosti DPT, s.r.o.

• Zapojení města Peček do 12. ročníku výstavy „Má vlast cestami proměn“.
• Podání žádosti o neinvestiční dotaci z Humanitárního fondu Středočeského kraje Pečo-

vatelskou službou města Pečky ve výši 600.000,-Kč. 
RM neschválila:
• Vypracování návrhu nové OZV o regulaci hlučných činností a zákazu používání zábavní 

pyrotechniky.
RM ukládá:
• Ing. Krejčímu ve spolupráci se starostkou města zajistit závoru k Pečeckým službám 

s.r.o. 
• Ing. Věře Růžičkové zajistit cenovou nabídku na výmalbu kapličky ve Velkých Chvalo-

vicích. 
• Ing. Věře Růžičkové zajistit cenovou nabídku na opravu fasády, schodů a horní podesty 

pečeckého vodojemu.
• Ing. Zindrové prověřit odkládání odpadu mimo vyhrazená místa v lokalitě Pečky, ul. 

Žerotínova. 
RM doporučila ZM ke schválení:
• Odkoupení pozemku č. parc. 2178/17 (44 m2) - břeh Mlýnského náhonu (pozemek bude 

odkoupen za cenu stanovenou soudním znalcem) 
• Odkoupení pozemku č. parc. 2169/20 (175 m2) v obci a k.ú. Pečky – pozemek v areálu 

ČOV.
• Studii využití prostoru u nádraží.

Blanka Kozáková
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Kam putují odpady z Peček a Velkých Chvalovic?
Na základě dotazů obyvatel města uvádí-

me, jak je dále nakládáno s odpady po jejich 
předání zpracovateli:

1) Směsný komunální odpad
Směsný komunální odpad končí v obci 

Radim, která je provozovatelem skládky. 
Její blízká vzdálenost vůči našemu městu je 
nejenom strategicky, ale také ekonomicky 
výhodná. Součástí finančních nákladů při 
nakládání s odpady je totiž i dopravné odpa-
dů na skládku, které je tak nižší než v přípa-
dě vzdálenějších měst a obcí.

Nakládání s níže uvedeným vytříděným 
odpadem z komunálního odpadu probíhá 
obdobně u všech komodit – svezený odpad 
předáme obci Radim, kde je dále přetříděn, 
kdy jsou z jednotlivých komodit odstraně-
ny jiné druhy komunálního odpadu, které 
tam nepatří. Výhodou této spolupráce je, 
že odstraněný komunální odpad může být 
přetříděn do správných komodit, a v přípa-
dě směsného komunálního odpadu rovnou 
uložen na skládku, a nevznikají tak žádné 
další náklady na dopravu od přetřídění na 
skládku. Zároveň jsou přetříděné komodi-
ty nakládány na větší svozové prostředky 
a díky tomu dochází k efektivnějšímu naklá-
dání s odpady než v případě menších svozo-
vých prostředků, zejména vlivem na životní 
prostředí.

2) Papír
Svezený papírový odpad předáme obci 

Radim. Přetříděný papírový odpad je naklá-
dán na větší svozové prostředky a přepravo-
ván k dalším zpracovatelům. Z přetříděného 
papírového odpadu jsou dále vytříděny ma-
teriály jako pergamenové, brusné a uhlové 
papíry, textilní dutinky, asfaltové a dehto-
vé papíry, hygienicky závadné a mikrobio-
logicky napadené papíry, papíry vrstvené 
kovovou folií (tetrapacky) a textilem. Tento 
odpad končí ve spalovně nebo na skládce. 
Zbylý papírový odpad je tříděn dle poža-
davků jednotlivých odběratelů papírového 
odpadu k výrobě z tříděného papíru – karto-
ny od vajíček, ruličky k toaletnímu papíru, 
toaletní papír, sešity, kartony, kancelářský 
papír, papírové obaly, tašky z papíru a další.

Co všechno patří a nepatří do kontejne-
rů na papír vč. videa se zpracováním papíru 
naleznete na: https://jaktridit.cz/cz/trideni/
jak-spravne-tridit---barevne-kontejnery/pa-
pir

3) Nápojové kartony
I svezené nápojové kartony předáme 

obci Radim. Přetříděné nápojové kartony 
jsou nakládány na větší svozové prostřed-
ky a přepravovány k dalším zpracovatelům. 
Z přetříděných nápojových kartonů se zís-
kává zpět primárně papír, se kterým je dále 
nakládáno jako s vytříděným papírem.

Co všechno patří a nepatří do kontejnerů 
na nápojové kartony vč. videa se zpracová-
ním nápojových kartonů naleznete na: htt-
ps://jaktridit.cz/cz/trideni/jak-spravne-tridit-
--barevne-kontejnery/napojove-kartony

4) Plast
V případě plastového odpadu je nakládá-

ní obdobné jako v případě papírového odpa-
du. Svezený plastový odpad předáme obci 
Radim. Přetříděný plastový odpad je naklá-
dán na větší svozové prostředky a přepravo-
ván k dalším zpracovatelům. Z přetříděného 
plastového odpadu jsou dále vytříděny ma-
teriály jako znečištěný plast, obaly od vaku-
ovaných uzenin, celofán, mikroten, barevné 
nákupní tašky a plastové pásky. Tento odpad 
končí ve spalovně nebo na skládce. Zbylý 
plastový odpad je tříděn dle požadavků 
jednotlivých odběratelů plastového odpadu 
k výrobě z tříděného plastu – pleny, koberce, 
spacáky, fleecové oblečení, PET lahve, folie, 
textilie, výplně a výlisky do aut, přepravky, 
folie, pytle na odpad, stavební prvky, pro-
tihlukové stěny, lavičky, zatravňovací dlaž-
ba, plotové dílce a další.

Co všechno patří a nepatří do kontejnerů 
na plasty vč. videa se zpracováním plastů 
naleznete na: https://jaktridit.cz/cz/trideni/
jak-spravne-tridit---barevne-kontejnery/
plast

5) Sklo
I v případě skleněného odpadu je naklá-

dání obdobné jako v případě předchozích 3 
komodit. Svezený skleněný odpad předáme 
obci Radim. Přetříděný skleněný odpad je 
nakládán na větší svozové prostředky a pře-
pravován k dalším zpracovatelům. Z přetří-
děného skleněného odpadu jsou dále vytří-
děny materiály, které do komodity nepatří. 
Zbylý skleněný odpad vstupuje do úpravny 
skla, která z něj vytvoří granulát pro sklář-
ské hutě a frakce pro pěnové sklo a další sta-
vební izolační materiály.

Co všechno patří a nepatří do kontejnerů 
na sklo vč. videa se zpracováním skla na-

leznete na: https://jaktridit.cz/cz/trideni/jak
-spravne-tridit---barevne-kontejnery/sklo

6) Bioodpady
Svezený biologicky rozložitelný odpad 

předáme obci Radim. Přetříděný biologicky 
rozložitelný odpad je ukládán na kompo-
stárnu, kde je dále zpracován na průmyslo-
vý kompost, který se dále prodává jak vel-
koodběratelům, tak maloodběratelům.

7) Železné kovy
Svezené železné kovy přetřídíme na 

sběrném dvoře v Pečkách. Po naplnění kon-
tejneru odvážíme železné kovy do kovošro-
tu, kdy spolupracujeme s více kovošroty 
podle výkupních cen.

Co všechno patří a nepatří do kontejnerů 
na kovy vč. videa se zpracováním kovů na-
leznete na: https://jaktridit.cz/cz/trideni/jak
-spravne-tridit---barevne-kontejnery/kovy-2

Adam Brant

Třídění 
nápojových kartonů

Od loňského roku jsou v Pečkách a ve 
Velkých Chvalovicích instalovány kontej-
nery s oranžovým víkem na třídění nápo-
jových kartonů. Umístěny byly v proluce 
u lékárny, v ulici Grégrova a ve Velkých 
Chvalovicích před bývalou samoobsluhou. 
Od prosince jsou  kontejnerová stání posíle-
na o oranžové kontejnery v ulici V Kaštán-
kách, Prokopa Holého, Oldřicha Dobiáše, 
na Bačově a na sídlišti v ulici Přátelství. 
Kontejnery jsou hojně využívány a to je vel-
mi pozitivní zpráva. Další tyto kontejnery 
budou postupně doplňovány. Do kontejnerů 
patří: krabice od džusů, vína a mléčných vý-
robků označených těmito symboly:

 Prosíme občany, aby do kontejnerů na-
dále ukládali kartony vyčištěné, vymyté 
a vysušené a to z důvodu dalšího zpracování 
a zamezení nepříjemného zápachu a mno-
žení červů. Z důvodu maximálního využití 
objemu kontejneru je žádoucí krabice – kar-
tony zplošťovat zmačknutím.

Správným a důsledným tříděním se sni-
žují jinak stále rostoucí náklady na ukládání 
komunálního odpadu.

Město Pečky děkuje občanům za třídění 
odpadu. 

Jana Zindrová
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Člověk – tvor společenský
Lidé jsou rádi v houfu, proto odedávna 

vznikaly spolky, sdružení, kluby, společnos-
ti zábavní, stolní, pijácké, politické atd.

Příkladně za císaře Josefa II. se v Pra-
ze scházela společnost Bratrstvo sviňáků. 
Jak napovídá už název, diplom, jímž přijí-
mala nové členy, je takové ráže, že se nedá 
citovat. Naopak roku 1823 v jistém domě 
v pražské Celetné ulici existovala společ-
nost natolik slušná, že vzbudila podezření 
městského hejtmana Hocha, který nařídil 
podřízeným zvýšenou bdělost. Ukázalo se 
však, že u stolu jsou zakázany oplzlé řeči, 
politická témata, společníci nepili, zpívali, 
debatovali o knihách a divadle, hráli pouze 
státem povolené karetní hry, nedocházeli do 
nevěstinců, …

Tajné spolky velice povzbudily policii, 
na to doplatili mnozí nevinní. Studentský 
spolek Slavěna chtěl uspořádat rekviem za 
padlé bojovníky od Bílé hory. Věc se provali-
la a snaživá policie pozatýkala všechny, kteří 
přišli na smuteční mši v černém.

Velice oblíbené byly pivní společnosti. 
Pro jednu z nich, zvanou Želva, napsal Ja-
roslav Hašek s anarchistou Křížkem báseň: 

Vzdělanost, páni? Hlavní věcí pivo.
Rád chodím tam, kde hlučno je a živo …
Náš národ kostel, v kterém hoří svíce,
té svíčky jméno Velké Popovice …
Ohromný vliv měly spolky veřejné, ze-

jména Sokol. A co například lidová zábava, 
fotbal? Čtu noviny odzadu. Někdy mi nad 
sportovní stránkou stoupne nálada nad 
rekordem, mistrovským titulem, medailí, 
jindy si říkám je to možné? Fotbalová Spar-
ta, kdysi zvaná železná, se krčí na 4. místě 
tabulky! Naše rodina vždycky patřila k je-
jím příznivcům, proto bychom jí doporučili 
Káďu, o němž ve 20. letech minulého století 
zpívala Praha: Dneska hraje Káďa, zlato-
vlasá primadona, dneska hraje Káďa, vzor 
sportovců všech! … Pro poučení: „ Dr. Karel 
Pešek, jehož celá Evropa znala pod přezdív-
kou Káďa, byl ve 20. letech pokládán … za 
nejlepšího středního záložníka kontinentu. 
Se svými spoluhráči …vytvořil řadu, jakou 
se tehdy nemohla pochlubit žádná jede-
náctka na světě.“ Jak by se někdo takový 
dnes hodil!

Opět vybráno z knihy Jak se bavila Pra-
ha.

Z. Ferešová

Ohlédnutí 
za lednem 
v knihovně

Vernisáž k výstavě prací absolventů kur-
zů VZC Pečecka navštívilo zatím největší 
množství zájemců, odhadem - byl možná 
překročen počet 100!! Možná takové davy 
přilákalo působivé úvodní dětské předsta-
vení z nově vzniklého Dramatického krouž-
ku VZC. Každopádně výtvory našich spolu-
žáků, kamarádů, sousedů či známých opět 
předčily všechna očekávání.

A beseda s mladým cestovatelem? Nad-
šení dvou mladých lidí pro jízdu vozem Fe-
licia po státech na území východní Evropy 
nadchne i překvapí zároveň :-)

MěK Pečky

Město Pečky je v letošním roce partne-
rem „Suchýho února“.  V únoru 2020 pro-
běhne již osmý ročník tradiční akce, která 
pomáhá zapojeným účastníkům prověřit je-
jich vztah k alkoholu a změnit zaběhlé návy-
ky. Pravidla jsou jednoduchá. Celý únor ani 
kapku alkoholu. 

„Suchej únor“ umožňuje účastníkům 
dát si na jeden měsíc od alkoholu odstup. 
Díky tomu mohou poznat, jak moc své pití 
ovládají a jak moc alkohol ovládá je. Podle 
zahraničních výzkumů po této zkušenos-
ti zvolní s alkoholem až 60 % lidí. Podobné 

výsledky ukázala i sonda mezi 300 regist-
rovanými účastníky v roce 2019. Tři měsíce 
po akci 52 % účastníků deklarovalo, že pije 
alkohol méně než před ní. 

Zajímá „alkofakta“ naleznete v Pečkách 
na veřejných místech, na webu města, na 
webu akce www.suchejunor.cz a nebo si pro 
výtisk přijít na radnici. Na našich základ-
ních školách se uskuteční osvětová beseda 
se zpěvákem kapely „Nebe“ Petrem Harazi-
nem, který si po loňském únoru prošel pro-
tialkoholním léčením. 

Co přinese Suchej únor 
jeho účastníkům?
• zlepšení fyzické kondice a kila dolů
• víc energie a času na koníčky
• čistou hlavu a zlepšení nálady
• lepší spánek
• větší uspokojení z mezilidských vztahů
• ...a třeba i vděčnou peněženku
„Suchej únor“ pořádá iniciativa Liga ote-

vřených mužů. Odborné partnerství akci 
poskytuje Národní ústav duševního zdra-
ví, Klinika adiktologie 1. Lékařské fakulty 
Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní ne-
mocnice, Národní linka pro odvykání a BE-
SIP. Generálním partnerem pro ročník 2020 
se opět stala Zdravotní pojišťovna minister-
stva vnitra ČR.

Pokud jste se rozhodli zúčastnit se vý-
zvy „Suchej únor“, přejeme vám pevnou 
vůli a všechny slibované benefity.

Rekonstrukce Tř. Jana Švermy

Po technologické přestávce bude pokra-
čovat rekonstrukce hlavního průtahu měs-
tem tzv. Švermovky. Čekají nás celkem tři 
etapy, přičemž ta další bude s největší prav-
děpodobností zahájena 2. března. Rekon-
strukce, v pořadí již páté etapy, bude nava-
zovat tam kde byla v prosinci přerušena, až 

před ulici Hellichova, kde 27. května skončí. 
V této etapě bude uzavřena celá komunika-
ce, automobily přijíždějící od Poděbrad tedy 
budou pro průjezd městem využívat ulici 
Lobňanskou a Hellichovu.

Oprava další části naváže záhy a bude 
pokračovat v úseku, který končí necelých 
100 m za ulici Lobňanskou směrem na Po-
děbrady. S ohledem na požadavek města, 
zachovat průjezd Pečkami, bude investor 
opravovat úsek v rámci dvou etap, tedy 
každou stranu komunikace zvlášť a provoz 
bude řízen kyvadlově pomocí semaforů. 
První část poběží v období od 28. května do 
22. července, pak druhá 23. července až 20. 
září. Koncem září by tedy měla být cele Tř. 
Jana Švermy kompletně opravena.

Iveta Minaříková
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,, . . . jen láska 
a vzpomínka v srd-
ci zůstává . . . “  dne 
8. 2. uplynou 4 roky, 
kdy nás navždy 
opustil manžel, 
tatínek a dědeček 
pan Pavel Rataj.      

Stále vzpomíná 
manželka a děti 

s rodinami 

Jsou to již         
2 roky co nás na-
vždy opustil nám 
drahý p. Karel 
Hanzelín. 8. 2. by 
se dožil 81 let.

Vzpomíná man-
želka a děti s rodi-

nami.

Vzpomínáme

Ples města 
očima starostky

Všechny stoly obsazené, báječná předtan-
čení, možnost poprvé udělit Cenu starostky 
města Pečky, radost z rozhovorů s přáteli 
a nakonec ještě dražba mnou uvařené veče-
ře, kterou pro sebe a svou rodinu vydražil 
pan Milan Dvořák za neuvěřitelných 18.000 
Kč jako dar na rekonstrukci pečecké Soko-
lovny. Děkuji Vám za krásný večer! 

Alena Švejnohová

Koupím motocykl JAWA ČZ: 
kývačka, panelka, pérák, pionýr, 
stadion apod. Možno s SPZ i bez. 

Také díly a vraky. 
Děkuji za vaše nabídky. 

Tel.: 777 589 258

ŘÁDKOVÁ INZERCE
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Sluníčkové dny
Krásné podzimní dny skončily a my, už 

zkušená Sluníčka, se chystáme na zimu. Na 
konci října jsme uložili broučky ke spaní při 
lampionovém průvodu, zdokonalili jsme se 
v technické univerzitě – tentokrát jsme si 
hráli na inženýry a stavěli podle projektu. 
Měsíc listopad byl měsíc návštěv. 18. listopa-
du navštívila naši školku spisovatelka Dan-
ka Šárková se zajímavým a trošku i napína-
vým vyprávěním o životě v horách, přečetla 
nám kousek ze své knihy Alenka a Krako-
noš, kterou si mohly děti s jejím podpisem 
zakoupit. Další návštěva, kterou jsme ve 
Sluníčku přivítali, byli školáci z pečecké 
ZŠ a paní učitelka Iva Hujerová. V rámci 
projektu Laskavec nám přišli zahrát Svě-
rákovu pohádku o Červené Karkulce. Další 
akcí bylo společné tvoření rodičů s dětmi, 
tentokrát trošku netradičně. Přišla mezi nás 
paní Semerádová, která přinesla perníčky, 
a všichni jsme společně zdobili. Seznámi-
la nás s jejím receptem, způsoby zdobení, 
měla i své výrobky na prodej. 

A nastal prosinec. První, co nás čekalo, 
byla Mikulášská nadílka. Všechny děti mu-
sely čertíkovi, Mikuláši a andělovi říct ří-
kanku nebo zazpívat písničku, protože čert 
měl ve své knize hříchů opravdu na každého 
něco…Potom jsme si všichni zatančili čertí 

taneček a Mikuláš děti odměnil balíčkem. 
Měsíc prosinec byl také čas, kdy nám přišli 
lidé z okolí číst pohádky. Společně jsme si 
potom povídali a pohráli.

Poté jsme již poctivě trénovali na zpívání 
u stromečku, které jsme si užili  společně 
s občany z Dobřichova a okolních obcí při 
celostátní akci „Česko zpívá koledy“ za do-
provodu pečeckého SMALL Bandu. Jedno 
dopoledne jsme přivítali babičky a dědečky 
z Dobřichova i okolí na společném posezení. 
Naše adventní přípravy jsme zakončili ne-
dělním vystoupením v dobřichovském kos-
tele. Poté už jsme se všichni těšili na Ježíška 
a užívali si vánoční pohody. Jeho nadílky 
jsme se dočkali po prázdninách i školce, kde 
na nás čekala spousta dárečků…

Lednové dny si užíváme ve školce spous-
tou dalších akcí, hlavně jsme se těšili na pra-
videlný kurz plavání. A co nás čeká dál? Va-
rieté, Planetárium v Praze, karneval, diva-
dla…Prostě si to ve Sluníčku všichni moooc 
užíváme…

Přejeme i vám všem samé krásné dny 
v novém roce, mnoho radosti při setkávání 
s blízkými i přáteli, ale především jen a jen 
zdraví, štěstí, pohodu a spoustu úsměvů.

Za kolektiv MŠ Sluníčko 
Hanka Pešková

Dveře velkého domu
Na začátku třídy 5. května před podcho-

dem směrem od Masarykova náměstí ne-
můžete přehlédnout velký růžovobílý dům 
se štukovou fasádou (čp. 213), který byl již 
před první světovou válkou obchodním do-
mem Holub a v přízemí měl proto původně 
řadu výkladců. Jeho průčelí se dvěma štíty 
je nápadné lipovými ratolestmi po celé fa-
sádě, které se objevují také na vstupních 
dveřích. Jsou dvoukřídlá s obloukovitým 
světlíkem a uplatnilo se na nich hned ně-
kolik uměleckých řemesel a technik: truh-
lářské, řezbářské, kovářské a litecké. Pod-
vojné plné a vpadlé výplně spodní části 
křídel mají rýhovanou profilaci a v horních 
partiích jemné mělké reliéfy lipových listů 
a na dělícím rámu kazety s rozetami. V hor-
ní třetině dveří jsou nyní novodobé výplně 
z lisovaného skla zabezpečeny horizontál-
ním pásem a vertikálními pruty, za nimiž 
chrání skla prostorová mříž vytvářející na 
křídlech odvrácené haluze lipových listů 
s bobulemi, které lemují horní část výplní. 
Pod nimi jsou zalamované pruty doplněné 
kuličkami. Obdélné prosklené výplně jsou 
na křídlech v jednom horním rohu okoseny 
a plné plošky zdůrazňují jemné řezané lipo-
vé listy. Rýhovaná klapačka je zakončena 
také rozetou. Nad vykrajovaným štítkem 
zámku je masívní litá klika s hlavou lvíčka, 
s jakou jsme se již setkali na dveřích školy. 
Lunetový světlík dělený příčkami má v dol-
ní části malý oblouček, podepíraný vykrajo-
vanými prvky, zakončenými siluetou lipové-
ho listu. Poměrně rustikální výzdoba fasády 
a supraporty kontrastuje s jemnou dekorací 

dveří, na nichž najdeme ještě vzpomínky na 
novorenesanci, převažující naturalistickou 
etapu české secese i zcela funkční části li-
neárně podaných prutů v podobě klikatky. 
Až někdy dostanete chuť na výbornou pizzu, 
všimněte si druhých nejzajímavějších seces-
ních dveří v Pečkách. 

Miloslav Vlk, historik umění 
a člen kulturní komise města

Fotokronika 
2020

V naší nové pravidelné rubrice Vám chce-
me připomenout některé aktuální události 
předchozích týdnů. Zachytit prchavost dní 
objektivem fotoaparátu a zastavit se na 
chvíli u všednodenní události není hlavním 
smyslem této rubriky. Tím je fakt, že žijeme 
právě teď a tady! Budeme Vám vděčni za 
Vaši spolupráci. Tipy, fotografie i texty pro-
sím posílejte na adresu redakce.

Lednovou fotokronikou chceme připo-
menout nedávné zprovoznění dalšího opra-
veného úseku silnice na Třídě Jana Švermy.   

Foto red.

K Christus † M mansionem  † B benedicat † 2020

V letošním roce kole-
dování Tříkrálové sbírky 
České charity ve farnosti 
Pečky bylo vybráno cel-
kem 66.844,- Kč. V Peč-
kách byl výtěžek 25.588,- 
Kč. Děkujeme ze srdce 

všem, kteří přispěli do pokladniček, dě-
kujeme i za sladké odměny pro koledníky 
a děkujeme moc koledníkům za jejich čas 
a nasazení. 

Za Tři krále přeji všem mnoho dobrého 
do nového roku.

Michaela Brčáková, místní koordinátor

Kristus požehnej tomuto domu
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Šachové Vánoce
Dne 20. 12. jsme uspořádali pro děti 

z našeho šachového kroužku vánoční tur-
naj. Již v 16:30 se sešlo celkem 14 dětí, tak 
nic nebránilo tomu zahájit turnajová klání. 
Původní záměr, řídit turnaj přes počítačový 
program Swiss-Manager bohužel nevyšel 
z důvodu absence internetového připojení.  
Náhradní řešení v podobě rozdělení do dvou 
skupin rozdělených dle věku, bylo pro děti 
možná i atraktivnější. Starších bylo ve sku-
pině 8 a při zápasech každý s každým to či-
nilo 7 partií. Mladší si pak zahráli o dvě kola 
měně. Starší museli hrát v rychlejším tem-
pu, kdy měl každý 10 min. na partii. Men-
ší počet hráčů ve skupině mladších dovolil 
hrát na 15 min.

K pohodovému průběhu turnaje velmi 
pomohl Miloš Kubíček, který si dobrovolně 
vzal na starost občerstvení našich nejmen-
ších hráčů. V 19 hod. jsme mohli přejít k vy-
hlášení výsledků a předání cen pro každého 
z účastníků.

V sobotu 22. 12. 2019 se pak konal 1. roč-
ník vánočního bleskového turnaje  „Vánoční 
Pečky“. O proti nultému ročníku byla účast 
o 2 hráče nižší, přesto do Peček přijelo 15 
hráčů, které do počtu 20 doplnili členové 
našeho oddílu. Našemu turnaji konkurova-
lo jednak Mistrovství republiky v bleskové 
hře a dále vánoční turnaj v Sendražicích. 
Turnaj byl  přístupný všem hráčům bez roz-
dílu věku a nebylo tedy důležité zda je hráč 
registrován či nikoliv. Hrálo se tempem 5 
minut na partii bez přidávání času a systé-
mem každý s každým. Nejvíce účastníků 
přijelo  z Kolína, jednalo se o 5 dětí z DDM, 
které dorazily i přes poněkud vyšší startov-
né a malou zkušenost, přesto si každé z dětí 
uhrálo nějaký ten bodík a získalo nějakou 
cenu. Nejlepším z nich byl Markiyn Farat, 
který obsadil 14. místo se ziskem 6 bodů.

Jinak účast byla poměrně kvalitní, 4 hrá-
či měli ELO přes 2000 a dalších 5 přes 1800. 
Vítězem se stal, již tradiční účastník našich 
turnajů Jiří Gregor z Mahrly Praha, který 
získal 17 bodů z 19 možných. Na dalších 
místech se umístili další  tradiční účastní-
ci  2. Daniel Hadžala (Neratovice) získal 16 
bodů a 3. Jindřich Melich (TJ Pankrác) 15,5 
bodu. Dále 15 bodů uhráli 3 hráči, z nichž 
nejlepší pomocné hodnocení měl domácí 
Miloš Michálek, jehož výkon byl největším 
převapením turnaje. Stejný počet bodů pak 
získali Antonín Žváček (SK Kbely) a Daniel 
Šeleljo (Mahrla Praha). Na 7. místě se umís-
til Lukáš Němeček 14 bodů a 8. Němeček 
Pavel st. 12 bodů (oba Joly Lysá nad Labem) 
a první desítku uzavírali další domácí hráči 
Petr Štegl 11,5 a Míla Vlasák 11 bodů.

Turnaj řídil Jiří Nigrin
Za šachový oddíl TJ Sokol Pečky: 

Ing. Jiří Nigrin a Petr Štegl

Foto: Jakub Kubíček

Tenisová škola Spartak Pečky 
předala medaile

Blížil se čas vánoc a my se rozhodli dě-
tem za jejich snahu a nasazení  v roce 2019 
poděkovat a předat medaile. Odměnou nám 
byl jejich úsměv a radost v jejich očích.

V novém roce makáme dál ve velkém 

sále kulturního střediska Pečky a těšíme se 
na jaro na antukové kurty na sokolišti. Hraj-
te s námi tenis. 

Kontakt školy: 
tennisptk@seznam.cz, tel: 739 234 380

David Urlich
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Souhlas se zpracováním osobních údajů
podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)

Jako subjekt údajů souhlasím, aby správce osobních údajů: město Pečky, IČ 00239607, se sídlem Masarykovo nám. 78, Pečky,
zpracovával moje osobní údaje v rozsahu

jméno a příjmení, datum narození, bydliště, pohlaví, věk
telefonní číslo, e-mailová adresa, IP adresa počítače, mobilního telefonu či jiného zařízení, aktuální poloha, pohyb

za účelem

využívání služeb komunikační platformy Mobilní rozhlas a partnerských projektů Zlepšeme Česko, Ukliďme Česko a ZmapujTo
(dále jen partneři); přes Mobilní rozhlas můžu např. dostávat informační a krizové zprávy o dění v mé obci, můžu vyjadřovat
svůj názor v anketách, může být zjišťována moje poloha nebo pohyb. To vše slouží pro zlepšení fungování lokálních služeb, pro
zajištění lepších kulturních a sociálních potřeb, pro označení konkrétního místa nebo trasy apod.;
informování o novinkách komunikační platformy Mobilní rozhlas a jejích partnerů.

na dobu zapojení obce do komunikační platformy Mobilní rozhlas.

Pokud mi ještě nebylo 15 let, musí výše uvedený souhlas dát také můj otec, matka či jiný zákonný zástupce. Prohlašuji,
že toto omezení je mi známo a nijak ho neobcházím.

Správce osobních údajů:
město Pečky, IČ 00239607, se sídlem Masarykovo nám. 78, Pečky

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů:
Mgr. David Záhora, telefon: , email: poverenec@gepardservices.cz

Vaše osobní údaje budou předány v nezbytně nutném rozsahu provozovateli komunikační platformy Mobilní rozhlas, kterým je k
datu poskytnutí tohoto souhlasu Neogenia s.r.o., IČ 291 98 950, se sídlem Hybešova 42, Brno. Tato společnost bude zpracovatelem
osobních údajů, tedy bude Vaše osobní údaje pro správce osobních údajů používat.

Poskytování osobních údajů je smluvním požadavkem k zajištění řádného fungování komunikační platformy Mobilní rozhlas.
Poskytnutí jakýchkoli údajů je dobrovolné; pokud je ale neposkytnete, nemusí být vůči Vám služby Mobilního rozhlasu funkční či
plně funkční.

Informace správce osobních údajů:

OBECNÉ:

Vaše osobní údaje budou na základě souhlasu uchovány po dobu zapojení obce do komunikační platformy Mobilní rozhlas,
nejvýše do odvolání tohoto souhlasu; pro krizovou komunikaci po dobu, po kterou se k Vám bude moct efektivně dostat přes
Mobilní rozhlas zpráva pro ochranu Vašeho životně důležitého zájmu
máte právo získat přístup ke svým osobním údajům, tedy získat od správce nebo zpracovatele osobních údajů potvrzení,
zda Vaše osobní údaje jsou či nejsou zpracovávány; pokud ano, máte právo získat přístup k těmto údajům a dalším konkrétním
informacím
máte právo na opravu svých zpracovávaných osobních údajů, pokud jsou nepřesné. S přihlédnutím k účelům zpracování
můžete požadovat doplnění neúplných osobních údajů
máte právo na výmaz osobních údajů v zákonem stanovených případech
máte právo na omezení zpracování osobních údajů v zákonem stanovených případech
můžete získat své osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a můžete předat své
osobní údaje jinému správci
kdykoli můžete odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, čímž nebude dotčena zákonnost zpracování před
tímto odvoláním
máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud se domníváte, že správce či zpracovatel osobních
údajů zpracovávají Vaše osobní údaje neoprávněně či jinak porušují Vaše práva

ZVLÁŠTNÍ:

máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají, pro účely informování o
novinkách komunikační platformy Mobilní rozhlas a jejích partnerů. Po vznesení námitky nebudou již Vaše osobní údaje pro
tento účel zpracovávány

V ________________________ DNE________________________

PODPIS SUBJEKTU ÚDAJŮ (OBČANA) ________________________
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Jak se vaří ve školní jídelně
Ve školní jídelně vaříme denně zhruba 

pro 550 strávníků. Jídelna je určena pře-
devším pro žáky a zaměstnance naší školy. 
Kromě toho na obědy do jídelny dochází asi 
30 – 35 cizích strávníků, což jsou lidé v dů-
chodu, pečovatelská služba Pečky, ale také 
zaměstnanci různých firem z Peček. Vaříme 
zvlášť i pro bezlepkové strávníky.

Vaříme z čerstvých surovin, od masa až 
po zeleninu. Toto vše k nám vozíme 2x týd-
ně. Každý den vaříme polévku a k ní dvě 
jídla na výběr.

Směna kuchařům začíná v 6.00 hod. pří-
pravou ingrediencí na každodenní vaření. 
V 6.30 hod. nastupují pomocné síly kuchyně 
a jsou k ruce kuchařům, připravují zeleninu, 
brambory, zadělávají knedlíky, podle potřeb 
a dle jídelníčku na každý den. V 10.30 hod. 
musí být vše uvařené a připravené k výdeji 
obědů pro cizí strávníky. Uvařené pokrmy 
se musí udržovat při teplotách nad 65˚ C 
a výše a to až do 13.30 hod., kdy končí výdej.

Od 11.30 až do 13.30 hod. probíhá výdej 
obědů pro strávníky školy. V tento moment 
máme na každého strávníka po dobu výdeje 
13 vteřin, abychom stihli vydat včas obědy 
pro všechny. Po dobu výdeje zároveň další 
pracovnice kuchyně myjí nádobí, které se 
neustále doplňuje a točí, již ve 13.30 hod. je 
však umyté po všech strávnících.

Práce je to nelehká, a i kdybychom se 
stavěli na hlavu, nezavděčíme se všem. Co 
člověk, to jiná chuť. Už jen sestavení jídel-
níčku tak, aby odpovídal normám spotřeb-
ního koše a zároveň se vešel do finanční re-
žie, je někdy velká alchymie.

Občas se objevují hlasy, že se při vaření 
používají polotovary. Co to je polotovar? Je 

to předpřipravená potravina, kterou je nut-
no zpracovat a správně dotvořit.  Polotovar, 
který zde používáme je bramborový kned-
lík (tak jako v jiných jídelnách) asi dvakrát 
do měsíce. Veškerá ostatní jídla, jako jsou 
polévky, vývary i zahuštěné, stejně jako 
všechny omáčky, jsou vařeny z originálních 
potravin daných pro ten recept, nikoliv z in-
stantních směsí. 

Srovnávat vaření ve školních jídelnách 
kdysi a nyní nelze, vše je dnes diametrálně 
odlišné od toho, co bylo kdysi, hlavně co do 
kvality množství druhů potravin. Ale bohu-
žel nálepka, že jídlo ze školní jídelny je pod-
řadné, stále přetrvává. Obzvláště u někte-
rých žáků vyšších ročníků to patří k jejich 
„image“.

Velmi rádi přivítáme každého dalšího 
strávníka, který přijde ochutnat naše pokr-
my. Naším cílem je menu ještě více vylep-
šovat a dělat je zajímavějším. To, že nám 
strávníci neubývají, ale naopak přibývají, 
jak z řad dětí, tak i dospělých, nás velmi těší.

Svému personálu ve školní jídelně chci 
poděkovat za jejich práci a za jejich elán, 
i když to někdy vážně nemají lehké. 

Za školní jídelnu její vedoucí  
Ivana Pánková

V prosinci ZUŠ Pečky zaslala 
na účet Nadace Dobrý anděl 

3000,- Kč (výtěžek z koncertů)
Koncertní sezónu jsme v roce 2020 

zahájili Novoročními koncerty, které se 
konaly 14. 1. v sále ZUŠ Pečky a 21. 1. 
v Rytířském sále na zámku v Kostelci 
nad Černými lesy. Společně pod taktov-
kou pana učitele Milana Nováka zahrály 
soubory Small Band ZUŠ Pečky a Junior 
Star Band z Kostelce n/ČL.  

ZUŠ Pečky srdečně zve na Žákovský 
koncert, který se bude konat v pondělí 17. 
2. 2020 od 17:30 hod. v sále ZUŠ.

Petra Vorlíčková

Vánoční besídka ve III. C
Poslední den před vánočními prázdnina-

mi se nám opravdu vydařil. V naší vánočně 
vyzdobené třídě jsme se sešli svátečně ob-
lečeni, abychom se společně rozloučili se 
starým rokem.

Učení jsme nechali doma, přinesli jsme 
si pouze výborné cukroví od maminek 
a hrnečky s voňavými čajíčky, společenské 

hry a dobrou náladu, abychom si tento den 
skvěle užili.

Hned ráno jsme si zazpívali u rozsvíce-
ného stromku vánoční koledy, pak jsme si 
povídali o Vánocích a jejich zvycích, zahrá-
li si různé hry, společně posvačili dobrůtky 
od maminek a nakonec si rozbalili vánoční 
dárky. 

Žáci III. C
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Budiž únor
Lidová pranostika svým rčením „únor 

bílý – pole sílí“ nám připomíná znepokoji-
vou skutečnost globální změny klimatu, 
ačkoli se tu v půlce ledna, kdy tyto řádky 
vznikají, pouštím na tuze tenký led, obraz-
ně řečeno, poněvadž nikdo z nás nevíme 
nic určitého o tom, jaké počasí za měsíc 
bude. Ale již v předchozích letech jsme těch 
bílých únorových dnů mnoho neviděli, asi 
se tedy pod námi led neproboří ani v led-
nu. Ostatně, kde by se tady led vzal? Ani 
deště se ale moc nedočkáme, proto si může-
me odškrtnout další rčení „únorová voda – 
pro pole škoda“. Každou kapku budeme asi 
brzy vyvažovat zrnky písku, chtělo by se 
říct. Ale pojďme k něčemu konstruktivněj-
šímu, snad nebude tak zle. Název druhého 
měsíce gregoriánského kalendáře vychází 
z letitého pozorování přírody, „únor“ zna-
mená „nořit se“ a míněny jsou ledové kry 
na řekách. Někteří si to ještě pamatujeme, 
jako kluk chodil jsem s kamarády za měs-
to do tzv. koryta slepého ramene Moravy 
a tam jsme skákali po ledových krách, svá-
děli spolu nejednu námořní bitvu a pokaž-
dé se při únorových naumachiích pořádně 
namočili. Ještě dnes se mi při vzpomínce 
spustí rýma…

Únor je nejkratším měsícem v roce, to ví 
každé malé dítě. Ale víte proč? Februarius 
byl v latinském kalendáři původně posled-
ním měsícem v roce a byl spojený s rituá-
lem očisty – purgatorium, který se konal 
v den úplňku kolem patnáctého dne. Byl to 
měsíc přidaný, jelikož staří Římané původ-
ně považovali zimu za bezměsíční období. 
A tak jako svátek očisty přinášel čistotu 
těla i ducha, jakousi pravidelnou čistku 
přinášel tento přidaný měsíc i samotnému 
kalendáři. Aby to vyšlo, zkracoval se na 23-
24 dní. Dnes má únor obvykle 28 dní a v tak 
zvaném přestupném roce (je jím i letošní) 
pak jeden den přidáváme. Ovšem v novo-
dobé historii se několikrát stalo, že byly 
přidány dva dny, naposledy v bolševickém 
Rusku v letech 1930 a 1931, kdy byl zaveden 
revoluční kalendář, v němž každý měsíc 
měl třicet dní a ve zbývajících pěti dnech, 
které jaksi zbyly, se mělo slavit. No, nevyšlo 
to. A kdyby zůstalo jenom u toho, bylo by to 
všechno dodnes mnohem lepší.  

Ať je i druhý měsíc letošního roku dobrý!
Aquarius

 4. 2. 18:30 Povídání o Hackatonu na dálniční známky - KS Pečky

 5. 2. 17:00 Nové výzvy pro 21.století - přednáška - KS Pečky

 6. 2. 18:30 Jóga v knihovně

 9. 2. 9:00 Basketbal - krajský přebor minižáci U12

  11:00 Sokol Pečky : BK Roudnice

 13. 2. 18:30 Jóga v knihovně 

 15. 2. 16:00 Basketbal - 1. liga ženy  Sokol Pečky : BA Sparta Praha 

 16. 2. 9:30 Basketbal - 1. liga ženy Sokol Pečky : Sokol Nusle 

 19. 2. 17:00 Rodina a její role v současné společnosti – KS Pečky

 20. 2. 18:30 Jóga v knihovně

 27. 2. 18:30 Jóga v knihovně

 4. 3. 17:00 Pidižrouti – o kvalitě potravin /nejen/ pro děti – KS Pečky

První vítání občánků 
v roce 2020 bude 18. února 
v odpoledních hodinách. 

Přivítáme děti, které byly 
narozené do 31. 12. 2019

Stálá prodejní místa PN
Relay - nádraží ČD Pečky

Potraviny „Sídliště“ (Tř. Jana Švermy)
DIGI-FOTO (Masarykovo nám.)

COOP Jednota (Tř. 5. května / Tř. Jana Švermy)
Městská knihovna Sv. Čecha Pečky

Vzdělávací centrum Pečky (Tř. Jana Švermy)
Květiny pí. Špikové (Masarykovo nám.)

PRODEJ SLEPIČEK
Červený Hrádek prodává slepičky typu Tetra hnědá, Dominant 
všechny barvy, slepičky Green Shell - typu Arakauna 

a Dark Shell - typu Maraska. 
Stáří 14 - 19 týdnů. Cena 159,- - 209,- Kč/ ks.  

Prodej: 16. března 2020 
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

Pečecký malíř a učitel Bohumil Kulveit
Se narodil 25. 

8. 1909 v Pra-
ze. Od r. 1914 žil 
v Pečkách, kde 
měla rodina Kul-
veitova truhlář-
ství. Vystudoval 
Obchodní aka-
demii v Kolíně 
a pracoval v ex-
portu Čechosla-
vie v Praze. Poté 
působil jako pe-
dagog. Učil v Po-
děbradech na 

mistrovské škole, na pokračovacích školách 
na Benešovsku a na průmyslové škole v Be-
nešově.  

Byl také dobrý hudebník, divadelník, 
sportovec a člen pečeckého sboru Lumír, 
spoluzakladatel pečeckého tenisového od-
dílu, herec místního ochotnického spolku, 
kde byl i režisérem a pro vystoupení také 
maloval kulisy. Aktivně se podílel rovněž 
na výzdobě při pořádání dalších kulturních 
a společenských událostí ve městě a jeho 
okolí.

Celoživotní zálibou Bohumila Kulveita 
bylo malování. Motivy čerpal především 
v krajině jižních Čech, Podblanicka a Pe-
čecka. Byl autorem řady obrazů, kreseb 
a plastik. Navrhl a realizoval např. vojenský 
památník v Dobříčkově.  Zpočátku maloval 
uhlem, později přešel k pastelům a k olejo-
malbě. Jeho oblíbenou krajinnou tématikou 
byla Šumava, Jižní Čechy, Podblanicko, Po-
sázaví, Kouřimsko, Zásmucko a celé okolí 
Peček. Oblíbenou technikou byl také lino-

ryt a dřevoryt. Ve svém domku v Dělnické 
ulici měl v patře malý atelier, pokojík plný 
obrazů, kde pobýval převážnou část svého 
volného času.

Podzim života Bohumil Kulveit trávil 
v Pečkách, kde 11. 11. 1976 po těžké nemoci 
zemřel.  Bohumil Kulveit zasvětil celý svůj 
život učitelskému povolání, umění a kráse. 
V roce 2010 obdržel od zástupců města titul 
„Čestný občan Peček - in memoriam“.

Kdo z Vás si pamatuje domek č. 662 - 
„Chaloupku pod mlýnem“ na tehdejším 
rozhraní katastru Peček, Dobřichova a Ra-
dimi? Obraz je z roku 1945.

Lenka Třísková


