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Zastupitelstvo města Pečky na svých za-
sedáních rozhodlo řešit neutěšený stav vod-
ní plochy rybníku „Benešák“ jeho kompletní 
revitalizací. Tomuto záměru však, v případě 
financování projektu pomocí dotací z Ope-
račního programu životního prostředí, musí 
předcházet vyřešení majetkových vztahů 
s vlastníky pozemků jak přímo pod vodní 
plochou, tak břehů. Město Pečky musí být 
vlastníkem. V minulých měsících proto pro-
běhla jednání s majiteli těchto pozemků 
o jejich postupném odkupu (do konce roku 
2016), po jehož dokončení nechá město 
Pečky zpracovat projektovou dokumentaci 
včetně potřebných dokumentů k podané 
žádosti o poskytnutí dotace (2017).

Jedním z rozhodujících vlastníků pozem-
ků je i obec Dobřichov, se kterou došlo ke 
vzájemné dohodě, na jejímž základě obec 
Dobřichov pozemky v této lokalitě Pečkám 
daruje a město Pečky se na oplátku zavazu-
je opravit přístupový chodník spojující obě 
obce od Křížku k Lávce – lokalita Kandie, ko-
lem pohostinství Western. Těšme se tedy na 
nový asfaltový povrch!

Věříme, že rybník „Benešák“ bude opět 
fešák a mimo rybáře bude lákat i další obča-
ny Peček třeba k procházkám a k pořádání 
volnočasových aktivit.

Rybník „Benešák“ 
čeká kompletní revitalizace

Po měsíci, který jsme prožili v blátivé 
zimě, k nám konečně zavítal sníh. Vyhlédnu 
z okna a vidím spící krajinu pokrytou bě-
lostným sněhem. Stromy kdysi oblečené do 
bělostného kabátce jsou opadané a ulože-
né pod nadýchanou peřinkou krystalického 
sněhu. Lesy utichly a zvířátka se schovala do 
svých teploučkých pelíšků. I šumění potůč-
ku už odeznělo a za teplých dnů průzračný 
potůček je teď ukrytý pod ledem. 

Není vidět nic víc než bílá peřinka pokrý-
vající spící krajinu. Nezbedný vítr, který si 
pohrává se zvuky, je mrazivější než kdy jindy. 
Lesní tvorové se před ním snaží schovat, kde 
to jen jde. Na bělostném sněhu není vidět 
nic víc než jen jejich maličké stopy a kroky 
lidí, kteří zde procházeli, aby hladovým zví-
řátkům nasypali do zmrzlých krmelců aspoň 
trochu jídla. Zima je mrazivá.

Sára Pospíšilová, IX. C

Pohled z okna
(líčení – cvičná slohová práce)

Jana Najbrtová - referentka odboru správy 
majetku a bytového hospodářství

... pokračování na str. 5

Z jednání Rady města 2

Proč se zdražilo vodné 2

Rozhovor s tajemnicí MěÚ 3

Svoz odpadu 3

Půjčky z FRB 3

Bezpečné Pečky 4

Bezplatné poradenství 4

Co je nového 4

Historie „Benešáku“ 5

Muzeum v Pečkách 5

Novinky ze ZŠ 6

Přípravná třída ZvŠ 8

Zápis do MŠ 8

Pozvánky 9

Pečečtí hokejisté 10

Kam ve volném čase  11 a 12

Z obsahu:



• Z podnětu zastupitelky města Peček Věry Křížové bude v předpolí pečecké radnice 
umístěno pietní místo k uctění památky 17. listopadu 1939 a 1989. Bude se jednat o ka-
mennou desku dle návrhu společnosti Kamenictví Oldřich Svoboda Pečky v barvě tmavší 
žuly, osazenou do čtvercového formátu dlažby. Konečná podoba bude ještě konzultována 
s odborníkem z důvodu dosažení profesionálního a důstojného vzhledu. Celková cena ne-
přesáhne částku 5.000,- Kč. 17. listopadu 2016 se tedy budete moci všichni, kteří si připo-
mínáte toto významné datum, sejít právě zde.

• Město Pečky zadalo firmě LK Advisory, s.r.o. Praha Vršovice zpracování žádosti o dotaci 
akce „Výstavba stezky Velké Chvalovice“ za cenu 36.300,- Kč.

• Místní skupině České křesťanské akademie z.s, která v našem městě pořádá kulturní 
akce - přednášky a koncerty, bude poskytnuta na tuto činnost dotace ve výši 20.000,- Kč.

• Místní skupině Českého svazu včelařů o.s. bude poskytnuta dotace 4.000,- Kč na 
nákup léčiv pro včelstva.

• Společnosti MVS Projekt s.r.o. Olomouc bude městem Pečky zadána zakázka na zpra-
cování Strategického plánu rozvoje města Pečky 2016 – 2026 za cenu 90.750,- Kč.

• Město Pečky podává v únoru tyto žádosti o dotace z fondů Středočeského kraje 
pro rok 2016:
 Výměna vchodových dveří kapličky sv. Jana Nepomuckého Velké Chvalovice
  Předpokládané celkové náklady 84.700,- Kč  vč. DPH
  Předpokládaná výše dotace 67.760,- Kč  vč. DPH
  Spoluúčast města 16.940,- Kč 
 Rekonstrukce basketbalového hřiště Pečky
  Předpokládané celkové náklady 841.491- Kč  vč. DPH
  Předpokládaná výše dotace 527.400,- Kč  vč. DPH
  Spoluúčast města 314.091,- Kč
 Rekonstrukce komunikace Nová, Velké Chvalovice, Pečky
  Předpokládané celkové náklady 4.500.000,- Kč  vč. DPH
  Předpokládaná výše dotace 500.000,- Kč  vč. DPH
  Spoluúčast města       4.000.000,- Kč
 Obnova výstroje JPO II. Pečky
  Předpokládané celkové náklady 180.000,- Kč  vč. DPH
  Předpokládaná výše dotace 150.000,- Kč  vč. DPH
  Spoluúčast města    30.000,- Kč
 Koupací vana se zvedákem (pro potřeby zajištění služeb PS Pečky)
  Předpokládané celkové náklady 300.000,- Kč  vč. DPH
  Předpokládaná výše dotace 270.000,- Kč  vč. DPH
  Spoluúčast města 30.000,- Kč

• RM doporučuje ZM ke schválení odkoupení částí pozemků u nádraží ČD od firmy 
ZZN Polabí, a.s. z důvodu vybudování parkoviště v dané lokalitě. Celková cena je stanove-
na na 86.240,- Kč. Jedná se o výměru cca 392 m2.

• Na základě žádosti ředitelky Mateřské školy Mašinka Pečky bylo stanoveno místo, ter-
mín, doba a kritéria pro podávání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro 
školní rok 2016/2017. Termíny podání žádostí: 28. a 30. března 2016 v ředitelně MŠ 
Mašinka Pečky.

• Firmě Handicap Centrum Srdce, o.p.s. bude poskytnut finanční dar ve výši 5.000,- Kč 
a to z důvodu péče o našeho pečeckého občana.

• Heraldikovi, panu Mgr. Janu Tejkalovi, bude zadáno zpracování návrhu městské vlaj-
ky (v několika variantách) včetně zajištění legislativy schvalovacího procesu při podání žá-
dosti. Cena zakázky je 10.000,- Kč.
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ÚVODNÍK
Vážení spoluobčané,
ani se mi nechce věřit, že čas plyne tak 

rychle. Zdá se mi, jako by to bylo včera, ale 
bohužel čas je neúprosný. Přemýšlel jsem 
o tom, jaký vlastně byl uplynulý rok z pohle-
du vedení města. Byl to určitě rok náročný, 
rychlý, plný práce, rozhodnutí a změn. Mys-
lím si, že to byl pro naše město rok úspěšný.

Milí spoluobčané, chci Vám poděko-
vat za všechny Vaše připomínky, názory 
a i kritiku, která nám pomáhá v naší prá-
ci. Současně Vám chci poděkovat za dob-
ře odvedenou práci na Vašich pracoviš-
tích a ve Vašich rodinách. Pevně věřím, že 
nový rok pro nás bude rokem úspěšným  
a v některých oblastech ještě lepším. 

Mnoho v našem městě je potřebné vy-
budovat, vylepšit a zkrášlit. Na to je však 
nutné velké úsilí, práce, jednání, projektů, 
ale i dobré vůle, spolupráce, ochoty a tole-
rance.

Využívám této příležitosti poděkovat 
všem, kteří jakoukoliv formou a mírou při-
spěli ke vzdělanosti naší obce, obohacení 
kulturního a duchovního života, protože 
budoucnost obce je v rukou občanů.

Přeji Vám více hezčích dní než těch hor-
ších, více lásky než nenávisti, více hojnosti 
a radosti než smutku a trápení. Pevné zdra-
ví a hodně úspěchů v pracovním i osobním 
životě.

Milan Urban, starosta města

Z lednových jednání Rady města Pečky

Proč se zdražilo pro rok 2016 vodné a stočné v Pečkách?

Navýšení cen vodného i stočného je pro 
rok 2016 zásadně ovlivněno přísnými pod-
mínkami při získání dotací ve výši cca 80mil.
Kč z EU a SFŽP ČR na realizované projekty: 
„Snížení znečištění odpadních vod ve měs-
tě Pečky“ a „Vodovodní přivaděcí řad Ra-
dim-Pečky“. Jako příjemce dotace z EU a na 
základě smlouvy se SFŽP ČR o poskytnutí 
dotace jsme povinni dodržovat velmi přísná 
pravidla, mezi která patří zejména stanove-

Vážení odběratelé,
dovolujeme si Vám oznámit, že Valná hromada Pečeckých služeb s.r.o. Pečky na svém za-

sedání dne 14.12.2015 schválila ceny vodného a stočného pro obyvatele, ostatní odběratele 
pro rok 2016 v následující výši:

ní cen vodného a stočného v souladu s fi-
nanční analýzou a tím zajištění udržitelnosti 
celého systému. Podmínka udržitelnosti ce-
lého systému je splněna tehdy, pokud výše 
ročních příjmů generovaných v rámci celé 
infrastruktury v průběhu 30 let od uvedení 
projektu do provozu dosáhne předepsané 
udržitelnosti a to za předpokladu nepře-
kročení hranice sociální únosnosti /sociál-
ně únosná cena pro vodné a stočné na rok 

2016 ve Středočeském kraji, včetně DPH činí 
115,-Kč/m3. Abychom dostáli výše uve-
deným nekompromisním podmínkám, 
dochází pro rok 2016 k navýšení ceny 
vodného a stočného v součtu o 8,60 Kč. 
Hlavní položkou, která má vliv na zvýšení 
ceny je tvorba zdrojů pro obnovu a opravu 
vodovodů a kanalizací tak, jak nám ukláda-
jí podmínky přijatelnosti EU. Cílem závazné 
finanční analýzy je nastavit takové ceny, aby 
společnost vytvářela finanční prostředky 
na reinvestice nového i stávajícího majetku  
a v budoucnu tak již nemusela znovu žádat 
o dotační prostředky. Schválené ceny jsou 
vypočteny na spodní možné hranici, která 
zajišťuje soulad s finanční analýzou. V pří-
padě nedodržení souladu cen s finanční 
analýzou hrozí městu postih ve formě 
odejmutí dotace ve výši 20% - 100%, tj. 
/16 mil. Kč - 80 mil. Kč/.

   Milan Urban, starosta města

cena za 1m3 cena bez DPH cena včetně 15% DPH

pitná voda 32,60,- Kč 37,49,- Kč

odkanalizovaná voda 32,60,- Kč 37,49,- Kč

celkem 65,20,- Kč 74,98,- Kč



Vyhlašujeme výběrové řízení na poskytnutí půjček
 z „Fondu rozvoje bydlení“ na území Města Pečky na rok 2016.

V I. kole v roce 2016 bude z FRB použita na půjčky max. částka ve výši 800 000,- Kč.
Přijímání žádostí proběhne od 1. 2. do 29. 2. 2016 na podatelně MěÚ Pečky.

Komise FRB žádosti zpracuje a předloží je ZM ke schválení.
Bližší informace Milan Paluska, místostarosta - tel.606 609 573

Zprávy z radnice 3

Svoz a likvidace komunálního odpadu v Pečkách v roce 2016
Místní poplatek za likvidaci komunálního 

odpadu pro rok 2016 ve výši 500,- Kč za 
osobu se hradí v hotovosti v úřední dny 
(pondělí a středa 7:00-11:00, 12:00-17:00 
hod.) od 18. 01. 2016 do 15. 03. 2016 na 
MěÚ v  Pečkách, odboru výstavby (příze-
mí budovy).

Fyzická osoba, která má ve vlastnictví 
stavbu určenou k individuální rekreaci, 
byt nebo rodinný dům, ve kterých není 
hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, 
hradí poplatek ve výši 500,- Kč za každou 
nemovitost nebo byt.

Osvobození a úlevy dle vyhlášky č. 
2/2015, která nabývají platnosti dne 
01.01.2016.

(1) Od poplatku je osvobozena fyzická 
osoba, která je:

a) umístěna do dětského domova pro 
děti do 3 let věku, školského zařízení pro 
výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo 
školského zařízení pro preventivně výchov-
nou péči na základě rozhodnutí soudu nebo 
smlouvy,

b) umístěna do zařízení pro děti vyža-
dující okamžitou pomoc na základě roz-
hodnutí soudu, na žádost obecního úřadu 
obec s rozšířenou působností, zákonného 
zástupce dítěte nebo nezletilého,

c) jako nezaopatřené dítě umístěna v do-
mově pro osoby se zdravotním postižením 
na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy 
o poskytnutí sociální služby, nebo 

d) umístěna v domově pro osoby se zdra-
votním postižením, domově pro seniory, 
domově se zvláštním režimem nebo chrá-
něném bydlení.

(2) Od poplatku se osvobozuje fyzická 
osoba, která:

a) je držitelem průkazu ZTP/P,
b) má trvalé bydliště v sídle ohlašovny dle 

zvláštních předpisů,
c) má v obci pobyt a zároveň má ve vlast-

nictví další stavbu určenou k individuální 
rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých 
není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, 
je od placení poplatku za tuto stavbu, byt 

nebo rodinný dům osvobozena,
d) se v daném kalendářním roce déle než 

čtyři měsíce nepřetržitě zdržuje v zahraničí, 
hradí poplatek v poměrné výši. Pro stanove-
ní počtu měsíců je rozhodující stav pobytu 
k poslednímu dni měsíce,

e) je umístěna v zařízeních pro léčbu 
osob s psychickými poruchami. 

(3) Úleva se poskytuje / nárok na úlevu od 
poplatku má fyzická osoba, která:

a) k 31. 12. kalendářního roku předcháze-
jícího poplatkové povinnosti dovršila 75 let 
a to ve výši 50% poplatku. 

Nárok na osvobození a úlevu je po-
platník povinen ohlásit, případně doložit 
správci poplatku do 30 dnů ode dne, kdy 
mu nárok na osvobození nebo úlevu vzni-
kl. Úleva 50% z poplatku je automaticky 
poskytnuta poplatníkovi, který v roce 
2015 dovršil 75 let bez povinnosti ohlá-
šení.

Hana Pokorná, referent odboru výstavby, 
zemědělství, vodního hospodářství, dopravy 

a životního prostředí

Od 1. října 2015 je novou tajemnicí 
Městského úřadu Pečky Cecilie Pajkrto-
vá. Vystřídala tak Ladislava Kejdu, který 
po sedmi letech práce na této pozici 
odešel do důchodu.

Paní Pajkrtová vyhověla ze všech šes-
ti uchazečů velice náročným, ze zákona 
daným požadavkům a na doporučení 
ředitele Krajského úřadu Středočeské-
ho kraje a devítičlenné výběrové komi-
se (zástupci města, odborového svazu, 
Krajského úřadu SK, dále pak tajemnice 

MěÚ Kolín) byla starostou města Pečky Milanem Urbanem jmeno-
vána do funkce. 

Můžete se nám představit?
Pocházím ze Sadské, ale rod mého dědečka má kořeny v jižních 

Čechách nedaleko Soběslavi. Každoročně se tam vracím. Původní 
profesí jsem učitelka mateřské školy, učila jsem téměř 16 let. Po 
odchodu ze školství jsem získala zkušenosti i v oblasti soukromého 
sektoru. Ocenila jsem je, když jsem byla v roce 1999 zvolena sta-
rostkou Sadské. V listopadu 2014 jsem radnici předala a na půl roku 
jsem se vrátila ke své původní profesi, tentokrát jako koordinátorka 
Oblastního školního poradenského centra v Českém Brodě. Mými 
kolegy se tak stali školní psycholog, logopedka nebo speciální pe-
dagožky a terapeutky. 

Proč jste se rozhodla zúčastnit se výběrového řízení 
na pozici tajemníka MěÚ v Pečkách?
Oblastní poradenské centrum vzniklo za finanční podpory Evrop-

ské unie. Když se projekt chýlil ke konci, dověděli jsme se, že nám 
již nebudou prodlouženy pracovní smlouvy. Musela jsem se rozhod-
nout, zda se vrátím do školství nebo budu dál čerpat ze zkušeností, 
získaných ve veřejné správě. Rozhodla jsem se pro druhou možnost 
a nelituji toho.  

Co je náplní práce tajemníka?
Tajemník je vlastně personální šéf úřadu. Velmi úzce spolupracuji 

se starostou a místostarostou a účastním se zasedání rady města 
a zastupitelstva. Navíc mám pod sebou nový program, zaměřený 

Rozhovor s Cecilií Pajkrtovou, 
novou tajemnicí MěÚ Pečky

na prevenci kriminality v Pečkách. Musím stále sledovat, jaké zákony 
vycházejí ve Sbírce zákonů a uvádět je do praxe úřadu. 

Co od této práce očekáváte?
Věděla jsem, co ta práce obnáší, sama jsem na radnici v Sadské 

se svou  tajemnicí úzce spolupracovala – zákon o obcích je jenom 
jeden.

Plánujete nějaké změny v řízení?
Mám dostatek zkušeností na to, abych si změny nejprve promy-

slela a pak je realizovala. Pečky jsou obcí s tzv. pověřeným obecním 
úřadem a množství agend je jasně dáno zákonem. Máme tady evi-
denci obyvatel, matriku, pevně stanovený obsah kompetencí sta-
vebních i činnosti z oblasti životního prostředí. Také dobře funguje 
ekonomicko – správní odbor.

V některých oblastech došlo v minulosti k necitlivé reformě ve-
řejné správy, kdy zajištění osobních záležitostí pro naše občany zna-
mená větší časovou náročnost. Jako příklad mohu jmenovat agendu 
občanských průkazů. Dnes musí lidé jezdit do Kolína. Máme zájem, 
aby se tato agenda znovu vrátila na náš úřad.

Očima člověka přespolního: 
Co se Vám na Pečkách líbí a co ne?
Překvapilo mě, jak se za několik posledních let Pečky změnily. 

Zánik některých podniků a absence finančního úřadu způsobily, že 
spousta lidí v produktivním věku odjede ráno do Prahy a zpět se 
vrací až večer. Lidé logicky nakupují v hlavním městě. To nejvíce po-
ciťují menší obchodníci. Vybudování obchvatu a podchodu od sebe 
oddělilo severní a jižní část města. 

Na druhou stranu jsem zaznamenala množství staveb, které dříve 
v Pečkách nebyly – nové autobusové nádraží, parkoviště nedaleko 
kulturního domu, opravené silnice i chodníky, nádherně zrekonstru-
ovaná mateřinka i základní škola. Rovněž nová bytová výstavba mě 
překvapila.

Jsem příznivcem cyklistiky a moc mě potěšily nové stezky pro cyk-
listy. Těším se, že od jara do podzimu budu jezdit do práce na kole. 

Máte nějaké osobní motto nebo citát, 
který vám ve vaší práci, ale i životě „pomáhá“?
Snad jen heslo, že nic z toho, co neudělám, se nestane.

Děkuji za rozhovor, Jana Kusá



Zprávy z radnice / Různé4

Dostali jste se do 
složité životní situace 
a nevíte jak dál? Ne-
jste si jisti v komunikaci 

s úřadem nebo soudem? Hrozí vám exeku-
ce? Občanská poradna Respondeo Vám na-
bízí bezplatné sociálně-právní poraden-
ství.

Snahou této organizace je, ve svých po-
bočkách působících na polovině Středočes-
kého kraje, pomoci každému, kdo nezná 
svá práva a povinnosti nebo neumí hájit své 
oprávněné zájmy. 

Rádi Vám vysvětlí možné postupy a je-
jich důsledky. Poradí, na co se zaměřit a co 
nezanedbat v jednání s úřady. Nabídnou 
různé varianty řešení Vašeho problému. Po-
skytnou nezávislou a profesionální pomoc. 
Samozřejmostí je diskrétní jednání a indivi-
duální přístup.

Pečeckou kancelář, díky financování Dob-
rovolného svazu obcí Pečecký region a měs-
ta Pečky, naleznete ve Vzdělávacím centru 
Pečky.  
V jakých oblastech se Vám dostane pro-
fesionální rady?
• občanskoprávní problematika

• majetkoprávní vztahy a náhrada škody
• oblast lidských práv, finanční a rozpočto-

vá problematika (dluhy, půjčky, osobní 
bankrot)

• pracovněprávní vztahy a zaměstnanost
• bydlení
• občanský soudní řád, exekuční řízení, vý-

kon rozhodnutí
• problematika rodinného práva a mezilid-

ských vztahů
• ochrana spotřebitele
• sociální oblast (sociální dávky a sociální 

pomoc)
• trestní právo
• ekologie, právo životního prostředí
• školství a vzdělávání
• zdravotnictví, základy práva ČR, právo EU, 

ústavní právo, veřejná správa apod.

Kontakt na poradnu:
Tř. Jana Švermy čp. 141, Pečky 
každý čtvrtek od 13 do 17 hodin 
Na konzultaci je vhodné se kvůli kapacitě 
objednat na telefonním čísle: 
775 561 846 nebo 325 511 148 
e-mail: info@opnymburk.cz

Bezplatné poradenství 
pro občany Peček a sousedních obcí

Pokud chcete i Vy zavzpomínat 
na své blízké nebo pogratulovat 
těm, které máte rádi, využijte 
bezplatné Společenské kroniky 

v tomto listu. 
Kontakt: Jana Kusá

kancelář VCP 
Po – Čt 13:00 – 17:00 

tel: 725 885 766
 e-mail: info@vzcentrum.cz

Dne 24. února tomu bude již 
16 let, co nás opustila naše 
milovaná Štěpánka Čelárová 
z Peček. I přes plynoucí roky 
stále zůstáváš v našich srdcích. 

Vzpomíná milující rodina. 
„Plynoucí čas sice odnáší krás-
né chvíle, ale milosrdně přikrý-
vá  a hojí vše, co by jinak bylo 
nesnesitelné.“

Dne 6. února 2016 tomu bude 
deset let, kdy nás opustil pan 
Zdeněk Vosecký. 
Kdo jste ho znali, vzpomeňte 
spolu s námi. 

Rodina

Víte, že…..

Bezpečné Pečky
První pracovní den nového roku nastou-

pili do služby i první asistenti prevence kri-
minality: Petr Veselý a Stanislav Poláček, 
jejichž působení v našem městě je spolufi-
nancováno Úřadem práce ČR (město Pečky 
hradí výstroj pracovníků). 

Jejich kroky vedou každé ráno po nástu-
pu do práce na místní obvodní oddělení 
Policie ČR, kde jsou seznámeni s denní ná-
plní své činnosti. Odtud je to na přechody 
pro chodce jenom kousek. Dohlížejí totiž 
na bezpečné přecházení školních dětí v ulici 
Jana Švermy. Poté se přesunou do těch částí 
města, kde je jich aktuálně třeba. Na pře-
chodech je můžete zastihnout zase v poled-
ních hodinách, kdy některým dětem končí 
školní vyučování. Pak znovu procházejí měs-
tem a všímají si života v něm. Svou přítom-
ností působí preventivně na své okolí a mo-
nitorují ho. Občané je začínají kontaktovat 
a upozorňovat na problémy nebo nešvary, 
jichž jsou svědky.

Obraťte se na ně i vy, pokud máte jaký-
koli postřeh, váš podnět bude akceptován.

Cecilie Pajkrtová, tajemnice MěÚ

• je „U Rezků“ (bývalá hračkárna za spo-
řitelnou) otevřen nový obchůdek? Jeho 
majitelka, paní Jana Vydláková, zde „z dru-
hé ruky“nabízí oblečení (Anglie) pro děti 

a dospělé. Maminky vybírají, děti si hrají 
v dětském koutku a tatínkové si mohou dát 
třeba kafíčko. Otevřeno od pondělí do pát-
ku mezi 9:00 a 17:30, o víkendech po telefo-
nické domluvě.

• je bývalá jídelna manželů Drahoňov-
ských přestěhována od Šebků do nových 
prostor hned naproti (po Orientu) a od 
února 2016 rozšiřuje svou stálou nabídku 
teplých jídel o sortiment kolínské pekárny 
U Hankovců, o domácí výrobu salátů včet-
ně těch zdravých zeleninových a o smažené 
dobroty? Otevřeno Po – Pá 5:00 – 12:00.

Náměty do této rubriky posílejte 
na e-mail: info@vzcentrum.cz
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V běžném životě se potkávám s mnoha 
lidmi, pozdravíme, prohodíme slovo, ale 
vzájemně o sobě víme málokdy víc, než 
pouhé jméno. A pak najednou zjistíme, že 
člověk, se kterým se míjíme, má ušlechtilé 
zájmy, ale nechlubí se jimi.

Nedaleko dobřichovského kostela bydlí 
v domku plném obrazů pan Jiří Starý. Ačko-
liv u nás žije už dvacet let, teprve nedávno 
jsme se dozvěděli o jeho malířském talentu, 
o zálibě, která je pro něj radostí od dětství.

Pan Starý, rodák z Chotyně u Liberce, se 
narodil v roce 1947, vyučil se zámečníkem 
a pracoval u ČSD. Mimo malování je jeho 
zájmem hudba, sám ovládá čtyři hudební 
nástroje. Po kom získal umělecké vlohy?

K jeho předkům patřil v 18. století archi-
tekt Ignác, který působil u biskupa Troiera 
v Kroměříži. Jeden ze členů široké rodiny 
Starých, František, byl vynikající kreslíř a do-
konce malíř Jan Zrzavý měl místo mezi ta-
lentovanými předky pana Starého. Bylo tu 
tedy po kom nadání zdědit.

Při práci používá pan Starý různé malířské 
techniky a věnuje se především námětům 
z přírody. Maluje zpaměti, nikdy v přírodě. 
Tak vznikají obrazy dobřichovského kostelí-
ka, Pičhory, Škarep, jindy polních cest, míst, 
která tak dobře známe a mezi kterými jsme 
doma.

Příležitost ukázat své práce měl malíř už 
v mládí. Zúčastnil se Soutěže tvořivosti mlá-
deže, vystavoval obrazy v hale libereckého 
nádraží spolu s umělcem Jaroslavem Pato-
čkou i jinde v Liberci. O uplynulých Váno-
cích je mohli konečně vidět i dobřichovští. 
Výstava potěšila hodně občanů a panu Sta-
rému patří dík za pěkný zážitek, za ochotu 
a vstřícnost. Z.F.

Malířem ze záliby

První měsíc nového roku je za námi a po 
počátečním nadšení ze změny data a vy-
střízlivění z bujarých oslav, je myslím vhodné 
zamyslet se nad událostmi nejen minulými, 
ale zejména nad těmi očekávanými. Podle 
čínského kalendáře je rok 2016 rokem Oh-
nivé Opice a přinese mír, klid a prosperitu 
lidem, kteří to potřebují. A tak můžeme 
s mírným optimismem spřádat plány, jak 
zlepšovat, pomáhat a tvořit. 

Možností je rozhodně mnoho, a protože 
víc hlav víc ví, je vítán každý, kdo přidá coko-
liv konstruktivního, co by bylo možno reali-
zovat, aniž by bylo nutno se spoléhat, nebo 
vymlouvat na finanční zdroje, které jsou 
poskytovány podle uvážení (nebo lobování) 
více či méně schopných vysoce postavených 
jedinců. 

Pokusme se důrazněji a společně prosa-
zovat a ovlivňovat rozhodování těch, které 
jsme si demokraticky zvolili jako své zá-
stupce do zastupitelstva města a usilujme 
i o drobnější aktivity a změny, které mohou 
výrazně zlepšit kvalitu života nás všech – 
například dostavba podchodu tak, aby „jih“ 
nebyl nucen obíhat nádraží ze severu, do-
končení parkovacích míst u nádraží, rekul-
tivaci parku pod vodárnou, smysluplnou 
rekonstrukci náměstí a vyřešení prostoru 
vedle lékárny – nejlépe na základě referenda 
nebo širší diskuze. 

Nesmíme také zapomenout na kulturní 
oblast, neboť úroveň společnosti můžeme 

Milí občané a příznivci města Peček!
posoudit nejen podle toho, jak se doká-
že postarat o své potřebné, ale také i tím, 
co zanechá dalším generacím. V poslední 
době jsme totiž svědky - a to nejen v Peč-
kách - že mizí staré stavby a tím mimo jiné 
odkaz našich předků. Ač to zní staromódně 
a nemoderně, tak právě na základě minu-
losti se utváří naše identita. Člověk, rodina, 
město nebo stát, který chce mít dobrou bu-
doucnost, musí poznat, pochopit a poučit 
se z minulosti. A prostředkem, který nám 
v tomto může pomoci a bude o naši historii 
pečovat, je třeba muzeum. Není to pro nás 
neznámé, protože už v Pečkách existovalo, 
ale po nástupu totality bylo zrušeno. Někte-
ří občas tvrdí, že v Pečkách nikdy nic neby-
lo, takže není důvod ho obnovit; to je však 
pravda jen z části. Není tu sice hrad či zá-
mek, ale Pečky skutečně mohou nabídnout 
mnohé z historie nejen docela nedávné - na-
příklad světově unikátní evangelický kostel, 
ale i pradávné. V Pečkách a okolí totiž byli 
lidé již hluboko před naším letopočtem, což 
dokládá obrovské množství nálezů. Mys-
lím si tedy, že pokud bychom chtěli ,,nám 
i budoucím“ zanechat odkaz s trvalým pře-
sahem a hodnotou, tak musíme přemýšlet 
o obnově muzea. Forma je věcí diskuze, vě-
řím však, že dobrou cestou by bylo Muzeum 
Pečecka, které by se soustředilo jak na širší 
okolí, tak i na interaktivní práci s dětmi, spo-
lupráci se školou a dalšími institucemi. 

O tom všem by bylo dobré diskutovat, 

Benešova louka, tak se říkalo místu jižně 
od tunelu pod železniční tratí, až po dnešní 
„chatičky u rybníka“. Tato louka byla každý 
podzim pravidelně zaplavována rozvodně-
ným, kolem tekoucím mlýnským náhonem. 
Tam, kde dnes končí panelová cesta, bývalo 
dříve zahradnictví. Říkalo se mu ,,U Bulha-
ra“. To proto, že zahradníkem, až do svého 
návratu zpět do vlasti, byl zkrátka Bulhar. 
Měl tu takový malý domeček sbitý z hera-
klitových desek. V létě pěstoval na svých 
malých záhoncích kvalitní zeleninu, kterou 
prodával. Jediné vyobrazení, které nám ten-
to zaniklý kout připomíná, je kresba pana 
Miroslava Zieglera z roku 1954 v knize jeho 
bratra Václava ,,Přírodou Pečecka“.

„Vyprávění o  Benešáku“
Když záplava zamrzla, moc dobře se tam 

bruslilo. Voda byla mělká a tak nehrozilo při 
prolomení ledu žádné nebezpečí. Kluci se 
po bruslení, celí promrzlí a mokří, chodili do 
chatičky k Bulharovi ohřát. 

Počátkem sedmdesátých let minulého 
století tu byla vybudována vodní nádrž (asi 
19 000 m2) pro napájení koupaliště, pro 
potřeby hasičů a pro rekreaci. Kouzlo louky 
a jejího okolí zmizelo. Před rybníkem byl vy-
sázen smrkový les, který nyní začíná dostá-
vat ten správný lesní charakter.

Voda, les, kachny, klid – trocha té „pří-
rody“, se kterou si musíme, bohužel, u nás 
doma, v Polabské nížině vystačit. 

Sepsal Jan Karbus, kronikář města  
Prameny: Václav Ziegler ,,Přírodou Pečecka“.

Jak se pan Zavřel ve svém dopise zmiňuje, 
Pečky své muzeum již měly. Sídlilo v dneš-
ním Domě služeb, v patře nad obuví. Jeho 
spoluzakladatelem byl archeolog amatér dr. 
Josef Sadílek. Tato instituce však vzala za své 
v době, kdy se do jejích prostor přestěhovaly 
pečecké komunální služby a její sbírky jaksi 
„zrušily“. Jste pamětníky tohoto, máte infor-
mace, dokumenty, fotografie? Kontaktujte, 
prosím, pana Mgr. Petra Zavřela na e-mailu: 
nase@pecky-virtualne.cz. Výsledek společ-
ného pátrání rádi zveřejníme na stránkách 
Pečeckých novin.

redakce

přít se, hledat varianty a hlavě dospívat ke 
shodě třeba na těchto stránkách, aby se 
mohlo zapojit co nejvíce spoluobčanů, kte-
rým opravdu není jedno, kde a jak žijí a proč 
není vše tak, jak by si přáli. 

Ať se nám společně podaří alespoň to, že 
se bez urážení a jedovatých komentů shod-
neme na tom, že se domluvíme!

Krásný, úspěšný a inspirativní rok 2016 :) 
Petr Zavřel, 

autor blogu www.pecky-virtualne.cz

foto: Ivana Trčková
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Pokud jste šli poslední 
dobou ulicí K. H. Borov-
ského, nemohli jste si ne-
povšimnout, že se tu něco 

děje. Ano výstavba školní kuchyně již přešla 
z papírových plánů do stádia výstavby.

Jako první přišlo na řadu po přípravných 
pracích vybudování základů stavby. Protože 
bez pořádných základů nemůže nic pořád-
ně stát a vydržet. A protože školní jídelnou 
se každý den prožene přes čtyři sta strávní-
ků (a do budoucna se počítá s ještě vyšším 
počtem), musí být základy opravdu pevné. 
A protože podloží stavby není zrovna nej-
pevnější (konec konců Pečky byly postaveny 
na blatech), bylo nutné nejprve vybudo-
vat osmimetrové betonové piloty, na nichž 
bude celá stavba stát.

Jak pokračuje výstavba školní kuchyně
Nebylo to jednoduché, protože v místě 

vrtů se nachází přívod vody pro budovu jí-
delny a kanalizace pro ulici K.H.Borovského. 
To s sebou přineslo řadu technických pro-
blémů, které se však nakonec podařilo vy-
řešit.

Nyní pokračují práce na výstavbě základů 
budoucí jídelny. Rozhodující pro jejich po-
kračování bude mimo jiné i to, jak se k nám 
bude chovat paní Zima. V předchozích le-
tech o sobě moc vědět nedala, tak doufej-
me, že si to nebude chtít letos vynahradit. 
To by samozřejmě přidělalo stavbařům ně-
jakou tu vrásku na čele navíc.

Doufejme tedy, že všechno půjde tak, jak 
má a že prvního září se budou podávat prv-
ní obědy z naší nové školní jídelny.

Luboš Zajíc, ředitel školy

„Lyžák 2016“ Žacléř – Prkenný Důl 9. - 14. 1. 2016

Žáci osmého a devátého ročníku naší ško-
ly absolvují v rámci ŠVP předmět Volba po-
volání. Připravují se v něm na důležitý krok 
v životě - zvolit si pro sebe vhodný obor 
vzdělávání na střední škole.

Při výuce děti zjišťují, jaké předpokla-
dy mají pro různá povolání, seznamují 
se s nároky, s pracovním prostředím a po-
žadavky jednotlivých oborů, vyhledávají 
informace o studiu na SŠ, zaměřují se na 
své vlastnosti a zájmy...

Během předmětu Volba povolání žáci 
dvakrát navštíví Informační a poradenské 
středisko při Úřadu práce v Kolíně. Pracovni-
ce je seznámí s možnostmi studia po ukon-

čení ZŠ a v devátém ročníku jim umožní 
vypracovat si testy, které jim nastíní jejich 
možnosti či zaměření v profesním životě.

Dalšími akcemi, které pomáhou dětem 
orientovat se v nabídce SŠ, jsou Přehlídka SŠ 
v Kolíně a Dny otevřených dveří jednotlivých 
SŠ.

Tuto víceméně teoretickou část jsme le-
tos doplnili o příklady, které přináší sám ži-
vot. Využili jsme nabídky rodičů ze SRPŠ na 
prezentaci jejich profesní cesty. Ve čtvrtek 7. 
ledna přišli tři z nich. Paní Barbora Kejdová, 
Zuzana Suttnerová a pan Jan Korouš žákům 
devátých tříd velice zajímavě přiblížili svoji 
cestu k současné profesi. Zmínili se i o ná-

Rodiče před žáky 9. ročníku

gram se nesl v duchu soutěžních her na 
sněhu v okolí chaty a nechyběl výlet do 
města Žacléř. 

V dalších dnech se žáci zdokonalovali 
v různých lyžařských technikách, a tak 
poslední den na svahu už všichni jezdili 
tak, že téměř nebyly znát rozdíly mezi 
zkušenými lyžaři a lyžaři začátečníky. 
Odměnou a splněnou výzvou pro začá-
tečníky bylo sjetí červené sjezdovky po-
slední den kurzu.

Necelý týden pobytu na horách utekl 
jako voda, a tak jsme se 14. ledna roz-
loučili, naposledy se proběhli po sněhu, 
zamávali sjezdovkám a vyrazili domů.

Pavel Kupr, Barbora Glaserová

Žáky 7. ročníků ZŠ 
v Pečkách tento rok 
hostil, stejně jako před 
dvěma lety, pension 
Zelený Mlýn v Prken-
ném Dole. V sobotu 9. 
ledna se sešlo všech 22 
žáků tříd VII. A a VII. 
B v doprovodu rodičů 
před budovou školy.

Hlavní organizátoři 
kurzu pan učitel Pavel 
Kupr a paní učitelka 

Barbora Glaserová zařídili poslední drobnosti ve škole 
a přivítali MUDr. Jana Ohema, který stejně jako v před-
chozích dvou letech dohlížel na zdraví našich žáků. Na-
ložili jsme zavazadla do autobusu, rozloučili se s rodiči 

ročnosti rozhodování se o svém životě v 15 
letech. 

Na třech životních příbězích jsme vi-
děli, jak se může ubírat cesta ke zvolení 
si správného oboru, který člověka zajímá, 
baví, uspokojuje. Všichni vyzdvihli nutnost 
nejen studia jazyků, ale i zájmu o další 
předměty, obory nebo nabídky vzdělávání, 
které přináší život. Zdůraznili i dnešní dů-
ležitý trend pro získání zaměstnání - začít 
pracovat v oboru již při studiu.

Děkuji rodičům, že přišli žákům přiblížit 
své profese, a těšíme se na další spolupráci 
s rodiči nejen ze SRPŠ.

Věra Břízová, výchovná poradkyně

Ve čtvrtek 17.12.2015 se žáci naší školy 
zúčastnili volejbalového turnaje, jehož po-
řadatelem byl SK Volejbal Kolín o.s. Celý tur-
naj se konal pod záštitou AŠSK Kolín. Naši 
školu reprezentovali ze III. C: Fejfarová Vik-
torie, Hrabáková Ema, Pecha Radek a Vrba 
těpán. Ze třídy IV. A to byly Dvořáková Lu-
cie, Studecká Anna a Turynová Sára. Ze třídy 
IV. B Hamtáková Veronika, Hovorka Marek, 
Slámová Barbora, Vorlíček Jiří a Vrzalová Mi-
chaela. 

Turnaj se hrál na dvě části. Základní kolo 
bylo rozlosované do skupin. Dva nejlepší 
týmy ze skupiny postoupily do finálových 

Volejbalový turnaj „Oranžády“
bojů. Ostatní družstva hrála systémem ka-
ždý s každým, takže se hrálo do umístění až 
o 20. místo. Byli jsme jediná mimo kolínská 
škola. Do finálové skupiny jsme nepostou-
pili. Celkově jsme obsadili 12., 14., 16. a 18. 
místo. Co však stojí za zmínku, bylo chování 
našich dětí. Všechny se chovaly sportovně 
a nikdo nezlobil. Pořadatelé za mou přišli 
s pochvalou, že pečecké děti jako jediné 
fandí. Pokud zrovna nehrály, všechny stá-
ly u postranní čáry a fandily ostatním dě-
tem. Nikdo z dětí po skončení turnaje nebyl 
ve špatném rozpoložení z výsledků, hru si 
všechny děti užily. To jen dokazuje jejich 

sportovního a kamarádského ducha. Vyhrát 
nemůže každý, ale z našeho týmu se všichni 
snažili, proto si zaslouží velkou pochvalu.

Blanka Kozáková

a odjeli na hory. 
Po příjezdu jsme se ubytovali a šli 

obhlédnout okolí pensionu a sjezdov-
ky. Později jsme se dozvěděli, že přes-
ně v den našeho příjezdu byla zahá-
jena zimní sezóna v našem skiareálu. 
Kvalitního sněhu jsme se ale nedočka-
li. Ubytování a stravu jsme mohli jen 
chválit. 

Druhý den ráno jsme zahájili výcvik 
na sjezdovkách. Pokročilí lyžaři zdoko-
nalovali naučené a začátečníci se se-
znamovali s lyžemi a trénovali základy 
lyžování.

Třetí den kurzu bývá označován za 
kritický, a tak jsme sjezdováním vypl-
nili pouze dopoledne. Odpolední pro-
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• Vánoční sbírka pro zvířátka ze Zá-

chranné stanice Pátku u Poděbrad
I tento školní rok naše škola – žáci a uči-

telé – uspořádala sbírku pro zraněná zvířata. 
Ježíšek jim od nás nadělil piškoty, granule 
pro psy a kočky, ovesné vločky a konzervy. 
Syn majitele stanice byl nadšený a bez nad-
sázky odjížděl s naplněným autem až po 
střechu. Jsme rádi, když můžeme pomoci na 
správných místech a do Záchranné stanice 
se podíváme, až se trošku oteplí.

Kateřina Čiháková
• Projekt „Starověký Egypt“
Žáci VI. B se během dvou hodin dějepisu 

věnovali egyptské kultuře – písmu a bohům. 
Zkusili si napsat své jméno pomocí hiero-
glyfů. Jména psali do kartuší, oválných rá-
mečků, v nichž byli uváděni faraoni. Každý 
z nich se tedy aspoň na okamžik stal egypt-
ským panovníkem/egyptskou panovnicí. Za-
jímal nás také duchovní život starověkých 
Egypťanů. Žáci ve skupinách zpracovávali 
informace o egyptských bozích. Výsledky 
své práce prezentovali před celou třídou.

Michaela Hrnčířová
• Vánoční představení
V průběhu posledního školního dne roku 

2015 jsme jako součást vánočního projektu 
navštívili třídu III. A. Společně jsme vyrobi-
li vánoční svíčky ze včelího vosku. Pak jsme 
zahráli dětem hru Polednice v úpravě Jiřího 
Suchého. Podle potlesku se naše vystoupení 
líbilo a my jako herci začátečníci jsme zjisti-
li, jaké to je vystupovat před diváky. Získali 
jsme tak i nové zkušenosti z oblasti drama-
tické výchovy.

Adéla Komárková, VIII. A
• Staneme se Ekoškolou!
Naše škola se v říjnu 2015 zapojila do 

mezinárodního programu Ekoškola, který je 
pod záštitou celosvětově známé neziskové 
organizace TEREZA. Čeká nás mnoho práce 
a musíme se hodně snažit, abychom tento 
titul získali. Žáci se do práce pustili s chu-
tí a na organizaci úkolů se všichni budou 
podílet pod vedením a dohlížením Ekotý-
mu. Ekotým je skupina žáků, učitelů a pro-
vozních zaměstnanců školy, která vymýšlí 
a zpracovává plán, podle kterého postupně 
budeme jako škola plnit podmínky pro zís-
kání titulu Ekoškola. Držte nám palce!

Kateřina Čiháková

• Strahovský klášter
Na prohlídku barokního Strahovského 

kláštera jsme se vydali 21. prosince. 
Nejprve jsme po kamenných schodech 

vystoupali k bráně Pražského hradu. Na 
hradbách se nám otevřel výhled na Staré 
Město a Petřínskou rozhlednu. Procházeli 
jsme nádvořími Pražského hradu okolo ro-
mánské baziliky svatého Jiří. U Chrámu sva-
tého Víta nás zaujal krásně ozdobený vánoč-
ní strom, u kterého jsme se vyfotografovali.

Ve Strahovském klášteře jsme prošli 
chodbou, která spojuje historické sály Teo-
logický a Filosofický. Zaujaly nás bohaté ná-
stropní malby, soubor klášterní knihovny se 
vzácnými tisky i kabinet kuriozit, který obsa-
huje sbírku barona Ebena.

Exkurze se nám líbila a domů jsme se vrá-
tili spokojení.

Eliška Sýkorová, Adéla Komárková, VIII. A 
• Úrazy a jejich prevence
Jak se vyhnout úrazům? Co dělat, aby 

k nim nedošlo? A pokud už k nim dojde, jak 
se zachovat, aby to bylo správně? V hodi-
nách výchovy ke zdraví žáci VI. B ve skupi-
nách řeší různé situace, při nichž neopatr-
ností a nedbalostí došlo k úrazu. Společně 
vymýšlejí nejen řešení, jak se dalo úrazům 
předejít, ale zároveň si v krátkých scénkách 
předvádějí, jak by se měla správně poskyt-
nout první pomoc.

Michaela Hrnčířová
• Kocour v botách
V Hálkově městském divadle v Nymburce 

jsme si před vánočními prázdninami uži-
li klasickou pohádku „Kocour v botách“ , 
která byla velmi zdařile předvedená a moc 
se nám všem líbila. Hezké kulisy i kostýmy, 
výkony herců, ale i pěkná hudba a písničky 
vtáhly děti do děje a napomohly udržet je-
jich pozornost déle než hodinu.

Prvňáčci se seznámili nejen s dějem kla-
sické pohádky (znají spíše ty moderní), ale 
poznali i hezké prostředí divadla a dodržo-
vali pravidla společenského chování na kul-
turní akci. Věříme, že po naší první zdařilé 
návštěvě divadla nás čekají ještě další pěkné 
zážitky v tomto školním roce.

Za pedagogický doprovod prvních tříd 
Marcela Němcová a Miloslava Hraničková

Naše škola podala v loňském roce žádost 
o grant v rámci Operačního programu Vzdě-
lávání pro konkurenceschopnost MŠMT. 
Projekt byl schválen a probíhal ve čtyřech 
šablonách v období srpen až prosinec 2015.

Šablony klíčových aktivit: 
1. Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalit-

nění čtenářství a čtenářské gramotnosti
2. Zahraniční jazykový kurz pro učitele
3. Stínování (shadowing) pro pedagogy ci-

zích jazyků, matematiky, přírodovědných 
a technických předmětů v zahraničí

4. Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro 
žáky.
Šablona č. 1 Čtenářské dílny - byla 

realizována v šesti ročnících naší ško-
ly v období od září do prosince 2015.  
Čtenářská dílna – dítě si vybere knihu dle vlast-
ního uvážení, čte po stanovenou dobu (cca 
20 min) samostatně, v průběhu čtení se sna-
ží najít odpověď na předem zadanou otázku.  
Učitelky vytvořily roční tematické plá-

ny s deseti vypracovanými hodinami čte-
ní. Do školní knihovny bylo nakoupeno 
více jak 300 knih různých žánrů a růz-
né čtenářské úrovně. Pro větší pohod-
lí při čtení byly zakoupeny karimatky. 
Cílem projektu bylo zvýšení motivace ke 
čtení. Hodiny se dětem velice líbily. Čtenář-
ské dílny pokračují i po skončení projektu.

V rámci šablony č. 2 absolvovaly čty-
ři učitelky 1. stupně dvoutýdenní jazy-
kový kurz anglického jazyka ve Velké 
Británii a jedna učitelka anglického jazy-
ka vycestovala na dvoutýdenní jazykový 
metodický kurz také do Velké Británie. 
Všechny učitelky hodnotily jazykové kur-
zy velice kladně a věří, že získané znalosti, 
zkušenosti a poznatky maximálně využijí ve 
svých hodinách.

Šablona č. 3 Stínování umožnila uči-
telce chemie a matematiky vycestovat do 
Velké Británie, aby zde získala informa-
ce o vzdělávání na britské základní škole. 

Účast Základní školy Pečky, okres Kolín v projektu OP VK Výzva č. 56
Získané zkušenosti využije v Přírodovědném 
semináři, který bude zahrnovat nové meto-
dy práce a techniky, které měla možnost vy-
zkoušet na své stáži.

Díky šabloně č. 4 vycestovalo 12 žáků 2. 
stupně naší školy na zahraniční jazykově-
vzdělávací pobyt do Londýna. Žáci se účast-
nili jazykového kurzu a také se podrobněji 
seznámili s památkami hlavního města Vel-
ké Británie. Své znalosti a zkušenosti zúročili 
v hodinách anglického jazyka a prezentovali 
je svým spolužákům, pedagogům a veřej-
nosti.

Děkuji za spolupráci všem, kteří se na 
projektu podíleli. 

Mgr. Štěpánka Vlasáková, 
koordinátorka projektu
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V příštím školním roce 2016/2017 otví-
rá naše Základní škola Pečky, příspěvková 
organizace, Třída Jana Švermy 540 (býva-
lá zvláštní škola) přípravnou třídu. Příprav-
né třídy základní školy se zřizují především 
pro děti s odkladem povinné školní docház-
ky a pro děti se sociálním znevýhodněním 
v posledním roce před zahájením povinné 
školní docházky.

Nabízíme malý počet žáků ve třídě (maxi-
mální počet je 15 dětí), individuální přístup, 
odbornou péči zkušených pedagogů, pestrý 
program, klidné a podnětné prostředí, celo-
denní docházku (výuka 7:45 – 11:25, ranní 
a odpolední družina).

Cíle: • systematická příprava dětí na za-
hájení vzdělávání v základní škole • vyba-
vení dítěte odpovídajícími dovednostmi 
a návyky • rozvoj řečových schopností • 
rozvoj sociální a komunikační dovednosti 
• zlepšení v oblasti hrubé i jemné motori-
ky • rozvoj koncentrace pozornosti.

Takto nastavený vzdělávací program za-
ručí snadnější začlenění dětí do vyučovacího 
procesu v 1. třídě, čímž se předchází budou-
cím školním neúspěchům.

Úzká spolupráce s Mateřskou školou 
a Základní školou v Pečkách.

Dítě se může po ukončení přípravné 
třídy zapsat na jakoukoli základní školu. 
Dítě nepokračuje v 1. třídě na naší škole.

Přijímání dětí: Děti se do přípravné tří-
dy přijímají na základě žádosti zákonného 
zástupce. Žádost obdržíte v kanceláři školy. 
Další podmínkou je doporučující zpráva 
školského poradenského zařízení. 

O zařazení do přípravné třídy je třeba žá-
dat do konce dubna.

Obecné informace 
(nejčastěji kladené otázky)

Jaké děti se do přípravné třídy zařa-
zují?

Děti s odkladem povinné školní docház-
ky a děti v posledním roce před zahájením 
povinné školní docházky. Děti se sociálním 
nebo jazykovým znevýhodněním, se sníže-
nou koncentrací pozornosti, s grafomoto-
rickými obtížemi, s vadami řeči, se sníženou 
koordinací pohybu a s jiným znevýhodně-
ním.

Co nabízí přípravná třída?
Kvalitní přípravu pro vstup na základní 

školy. Kolektiv o sníženém počtu dětí ve srov-
nání s mateřskou školou (maximálně 15 dětí). 
Individuální přístup dle potřeb dítěte. 
Stravování a družinu zajištěnou školou. 
Bezplatnou docházku do přípravné třídy.

Úzkou spolupráci s rodiči a odborné kon-
zultace.

S jakými problémy může dětem pří-
pravná třída pomoci?

S poruchami pozornosti s hyperaktivitou 
(ADHD). S poruchami pozornosti bez hyper-
aktivity (ADD). Se specifickými vývojovými 
poruchami učení (například dyslexie, dys-
grafie, dysortografie). S logopedickými pro-
blémy. Se speciálními vzdělávacími potřeba-
mi plynoucími ze zdravotního postižení. Se 
sociální nezralostí vzhledem k věku dítěte.

Počítá se přípravná třída do povinné 
školní docházky?

Nepočítá.
Jsou děti v přípravné třídě klasifiková-

ny?
Nejsou. Na konci školního roku získá 

každé dítě stručné 
slovní hodnocení, ze 
kterého je zřejmé, 
s jakým výsledkem 
přípravnou třídu ab-
solvovalo.

Co budou děti 
v přípravné třídě 
dělat?

Činnost v příprav-

Přípravná třída ZŠ Pečky, o.p. (bývalá ZvŠ)
né třídě se zaměřuje na systematickou pří-
pravu dětí na zahájení povinného vzdělává-
ní v základní škole, přičemž cílem je vybavit 
děti odpovídajícími dovednostmi a návyky; 
rozvíjeny budou řečové dovednosti, sociál-
ní a komunikační dovednosti, hrubá i jem-
ná motorika, návyky sebeobsluhy a hygie-
ny, časová a prostorová orientace, hudební 
a výtvarný projev, koncentrace pozornosti 
a další. Vzdělávací program upravený v du-
chu těchto zásad zaručí snadnější následují-
cí začlenění do vyučovacího procesu v 1. tří-
dě, čímž se v důsledku předchází budoucím 
školním neúspěchům.

Jaký je počet dětí v přípravné třídě?
Minimální počet žáků je 10, maximální 

počet je 15.
 Jak máme postupovat v případě, že 

chceme dítě přihlásit do přípravné třídy?
Děti se do přípravné třídy přijímají na zá-

kladě žádosti zákonného zástupce. Žádost 
obdržíte v kanceláři školy. Další podmínkou 
je doporučující zpráva školského poraden-
ského zařízení. S administrativními úkony 
a s kontaktováním poradny Vám pomůže-
me. 

Jak dlouho bude moje dítě do příprav-
né třídy docházet?

Dítě dochází do přípravné třídy jeden 
školní rok. Po zařazení do přípravné třídy 
dochází dítě jenom do ní, tedy nikoliv sou-
časně do mateřské školy.

Jak dlouhá je dopolední výuka?
Samotná výuka končí zpravidla v 11:25.
Musím si dítě po skončení dopolední 

výuky vyzvedávat?
Nemusíte. V případě zájmu může dítě do-

cházet do školní družiny.
Jaká je výše školného? 
Docházka do přípravné třídy je bezplat-

ná. Rodiče pravidelně hradí pouze stravné ve 
školní výdejně - pokud dítě chodí na obědy; 
dále poplatek za školní družinu (200,- Kč/
rok) v případě, že školní družinu navštěvuje.
Pro více informací nás neváhejte kontaktovat 
na tel. 321 785 090 (kancelář školy, Jaroslava 

Heroldová, ředitelka školy), 
email: zspecky@zvspecky.cz

V rámci hodin tělesné výchovy jsme s žáky v měsíci lednu ab-
solvovali pravidelné návštěvy v solné jeskyni v Poděbradech. Pobyt 
v solné jeskyni působí blahodárně na onemocnění dýchacích cest, 
vysoký krevní tlak, dermatologické potíže, záněty kůže, alergie a  
jiné. Uvolnění a relaxace, na pohodlných polohovacích lehátkách při 
příjemné hudbě a zklidňujícím osvětlení , byly pro naše žáky velkým 
přínosem. Zklidnění sebe sama, očista duše- pro mnohé z žáků prv-
ní zkušenost.

J. Heroldová, ředitelka školy

Exkurze do solné jeskyně v Poděbradech
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• v pečecké městské knihovně bylo 
v loňském roce prodáno 941 vstupe-
nek na kulturní a sportovní akce?

• v průměru si každý Pečák vloni půjčil 
a přečetl 52 knihy?

• pečečtí čtenáři v počtu 524 členů, 
učinili 9807 návštěv?

• v poličce „Kniha do vlaku“ v nádraž-
ní hale bylo od 9 do 12/2015 vloženo 
a lidmi rozebráno 528 knih?

• každý měsíc je v galerii v knihovně po-
řádána nová výstava výtvarných děl? 

• si můžete v naší knihovně zakoupit 
regionální produkty i výrobky z chrá-
něné dílny?

Víte, že.....?

Městská knihovna S. Čecha v Pečkách
zve na prodejní výstavu 

obrazů a kreseb

Anety Špičákové,
která bude od 1. do 26. února 2016 

v prostorách knihovny
Všichni jste srdečně zváni.

Výstava otevřena: 
PO/ST/PÁ - 12 - 16 h 

ÚT/ČT - 8 - 12 / 13 - 18 h

Kulturní středisko Pečky
Připravujeme . . .

TANEČNÍ 2016
Od 18. ledna do 31. 3. 2016 

přijímáme taneční dvojice a chlapce (ti kur-
zovné hned platí), dívky přihlašujeme (když 
se přihlásí samotný chlapec, dáme vědět 

a dívka přijde kurzovné uhradit)
Kurz začne v září, taneční 

mistr P. Svěcený
Cena: 1.450,- Kč kurzovné + garde 450,- Kč

Info: tel.: 606 506 858, 321 785 471 
www.kspecky.cz

Městská knihovna
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Hokejisté Spartaku Pečky hrají v letošní sezóně opět Poděbradský pohár 
- soutěž amatérských hokejistů. Soutěž se hraje na zimním stadionu v Podě-
bradech. Utkání se hrají stejně jako v minulých letech klasicky 3x 20 minut 
čistého času. Utkání řídí dva rozhodčí. Soutěž se svojí úrovní se řadí mezi 
soutěže okresního přeboru. Do týmu se po roční přestávce vrátil nejlepší 
obránce týmu Gerhart Beck. Od začátku soutěže začal nastupovat za Pečky 
Luboš Vnuk a také bývalý hráč druholigového Kolína Martin Turyna. Naopak 
definitivně přestal hrát Jan Jiroušek. 

HC Spartak Pečky v sezóně 2015-2016  

HC Spartak Pečky v sezóně 2015-2016. Horní řada zleva: Šulc Jiří, Vnuk Luboš, 
Dedek Radim, Turyna Martin, Paluska Milan, Kůst Aleš, Beck Gerhart, Bašta Václav 
Dolní řada zleva: Marvan Jakub, Winkler Patrik, Bašta Pavel, Zámiš Martin, 
Malíček Pavel, Semecký Pavel, Malíček Michal

PO - PÁ 9.00 - 16.00
první soboty v měsíci

9.00 - 12.00

VÝKUP ŽELEZNÉHO ŠROTU, 
KOVŮ, PAPÍRU, POUŽITÝCH 

AKUMULÁTORŮ A ELEKTROMOTORŮ

Náš provoz je zapojen do kolektivního 
zpětného odběru elektrozařízení (pračky, 

myčky, sporáky, bojlery, lednice, 
mrazáky, sušičky, el. nářadí).

CERHÝNKY 131

• Zajištujeme odvoz železného šrotu 
  nákladním vozidlem
• Vlastní nakládka hydraulickou rukou
• Zprostředkování ekologické likvidace 
  vozidel

M: 604 205 328, 
T/zázn.: 321 792 214 

e-mail: vopavopa2@seznam.cz

Sezónu začal tým zápasem proti natěšeným poděbradským Buldokům. 
Ti sice v zápase vstřelili úvodní branku, ale to bylo z jejich strany prakticky 
vše, neboť zápas skončil vítězstvím Peček 19:2. Ve druhém zápase byl sou-
peřem Peček jeden z favoritů soutěže - Hokejky Nymburk. Pečečtí hokejisté 
však podali výborný výkon a připsali si vítězství 12:5. Ve třetím kole parádní 
výkon hráči Peček zopakovali a porazili Pátek 9:4. V dalším zápase však 
přišlo kruté vystřízlivění. Kocouři neponechali nic náhodě, proti Pečkám se 
sešli v plné sestavě a tým Peček zažil ostudnou porážku 2:19. V dalších dvou 
kolech pečečtí hokejisté své zápasy nehráli a připsali dvě kontumační vítěz-
ství 5:0. Nejprve kvůli marodce vzdali svůj souboj Běchovičtí a hned nato 
se na souboj proti Pečkám nesešli ani Phantoms Lysá. Dvouzápasová pře-
stávka se projevila v dalším utkání, kdy byli soupeřem Peček hokejisté Mo-
chova. Pečečtí byli prakticky celý zápas lepší ovšem nedařilo se jim v kon-
covce a nakonec museli zachraňovat remízu 5:5 až v power play v poslední 
minutě. Podobné to bylo i v dalším kole proti Českému Brodu. Tento zápas 
ale dokázali pečečtí nakonec vyhrát 9:5. V 10. kole byl soupeřem Peček 
tým Tsunami Nymburk, na kterého hokejisté Peček nestačili a prohráli 6:11. 
V posledním zápase úvodní části byl soupeřem Peček tým Hornets Nym-
burk. Pečáci předvedli v utkání spousty individuálních chyb, díky kterým 
prohráli 3:8. V tabulce po úvodní části tak nakonec skončili hokejisté Spar-
taku Pečky na 4. místě. Druhou část, která se bude hrát od poloviny ledna 
do konce března, tedy budou hrát ve skupině o 1. až 8. místo. Bohužel se již 
do konce sezóny budou muset obejít bez jednoho ze svých nejlepších hráčů 
Martina Turyny, který se zranil.

Souhrn výsledků úvodní části:
Pečky -Buldoci Poděbrady 19:2, Hokejky Nymburk 12:5, Pátek 9:4, Kocouři 
2:19, Běchovice 5:0 kont., Phantoms Lysá 5:0 kont., Mochov 5:5, Český 
Brod 9:5, Tsunami Nymburk 6:11, Hornets Nymburk 3:8. 

Statistické údaje hráčů:
Dedek Radim (8 zápasů/19 gólů), Turyna Martin (7z/14g), Beck Gerhart 

(7z/12g), Winkler Patrik (4z/9g), Vnuk Luboš (9z/9g), Malíček Pavel (9z/7g), 
Bašta Pavel (7z/6g), Syrůček Milan (6z/5g), Bašta Václav (8z/2g), Paluska 
Milan (6z/1g), Semecký Pavel (4z/1g), Malíček Michal (7z/0g), Šulc Jiří 
(6z/0g), Kůst Aleš (6z/0g), Zámiš Martin (4z/0g), Pospíšil Radek (1z/0g), 
Hovorka Roman (1z/0g),.

Statistické údaje brankáře:
Marvan Jakub: 9 zápasů, 538 minut, 59 inkasovaných gólů, průměr 7,1 

gólů na zápas bez brankáře: 2 minuty, 1 inkasovaný gól.
Jakub Marvan

ŘÁDKOVÁ 
INZERCE
ZDARMA
Kácení a řez 
rizikových 

stromů 
stromolezeckou 

metodou 
tel.: 606 527 091

CENÍK ČB 
PLOŠNÉ 

INZERCE:
1/1 2.000,- Kč

1/2  1.000,- Kč

1/4  500,- Kč

1/8  250,- Kč

Inzeráty posílejte 
na e-mail:

info@vzcentrum.cz

Základní umělecká škola Pečky, všechny zve na:

ŽÁKOVSKÝ 
   KONCERT
čtvrtek

  25. 2. 2016
   od 17:30 h

          v sále ZUŠ



Volný čas 11

15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00

Po Rodiče a děti
1,5 - 4 roky Předškoláci 4 - 6 let Badminton

Út Tenis - děti Florbal
8 - 10 let

Florbal      11 - 13 
let Volejbal

St Gymnastika 
všestrannost Všestrannost 6 - 15 let Cvičení - ženy Badminton

Čt Tenis - děti Florbal 14 - 17 let Volejbal

Pá Šachový kroužek

So

Ne Badminton

T.J. Sokol Pečky - týdenní rozvrh pravidelného cvičení
Petra Bezruče 330, Pečky 289 11, tel: 722 585 927, e-mail: vlastapecky@seznam.cz

15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00

Po

Minigolf děti + do-
spělí V. Šuková

Taneční kroužek pro děti 6 - 10 let 
P. Svěcený

Piloxing      Z. Vízne-
rová

Taneční kroužek “po tanečních”  
15let a více,  P. Svěcený

Út Cvičení s míči - děti   
V. Kyselová

Cvičení s míči     V. Ky-
selová Zumba s Majklem

St Rovnáme si záda-děti 
J. Knebortová

Vzpřímená záda 15-
80 let J. Knebortová

Feldenkraisova meto-
da15 - 80 let, J. Kne-

bortová

Piloxing      Z. Vízne-
rová

Čt Cvičení s míči     V. Ky-
selová

Pá

So

Ne Cvičení s míčem-po-
malé V. Kyselová

Taneční kroužek “po tanečních” 15 let až senioři   
P. Svěcený

Kulturní středisko - týdenní rozvrh pravidelného cvičení
Švermova 255, Pečky 289 11, tel: 606 506 858, e-mail: kspecky@seznam.cz

13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00

Po

Aj - děti 3.ročník   
M. Revajová

Aj - děti 5.ročník   
M. Revajová

Aj - děti 2.ročník   
M. Revajová

Aj - děti 7. - 8.ročník   
M. Revajová

AJ - středně pokročilí      M. 
Revajová

AJ - věční začátečníci      
M. Revajová

Kytara - mírně po-
kročilí - J. Kusá

AJ - středně pokročilí      J. 
Prevratil

Út

Přípravka-8 letá 
gymnázia - Čj, Ma

Přípravka-8 letá 
gymnázia - Čj, Ma

FJ - středně pokročilí      A. 
Gorgerin

Klub žen a dívek (ruční práce)

St

Logopedie - individuální náprava řeči            H. Maudrová Nj - věční začátečníci       I. 
Vondráčková

Aj - děti 2. - 4. roč-
ník - B. Kozáková

Aj - děti 1.ročník   
B. Kozáková

Ateliér junior - malba, kresba     
Fr. Hála

Ateliér - malba, kresba     Fr. 
Hála

Doučko - 2. st ZŠ 
Ma  P. Molič

Čt

Respondeo - občanská poradna                 p. Kyncl AJ - konverzace      
J. Prevratil

AJ - středně pokročilí      J. 
Prevratil

Doučko - 2. st ZŠ 
Čj - A. Weberová

Keramika - děti 
(4. 2.-24. 3. 2016) 

P. Hrbková

Keramika - děti 
(4.2.-24.3.2016) 

P. Hrbková

Keramika - dospělí            (4. 2. - 24. 3. 
2016) - P. Hrbková

Psychologie nejen pro seniory   
(7. 4. - 26. 5. 2016)  J. Mikšovská

Psychologie nejen pro ro-
diče (7. 4. - 26. 5. 2016) J. 

Mikšovská
Pá

Vzdělávací centrum Pečky - týdenní rozvrh pravidelných kurzů

13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00

Út Výtvarný šikula pro děti - ruční 
práce 26. 1 - 19. 4. 2016 

Jóga pro začátečníky          21. 1 - 22. 
3. 2016

Čt Výtvarný šikula pro děti 
28. 1. - 21. 4. 2016

Tř. Jana švermy 141, Pečky 289 11, tel: 724 811 636, e-mail: info@vzcentrum.cz

Městská knihovna Svatopluka Čecha - týdenní rozvrh pravidelných kurzů
Tř. 5. května 241, Pečky 289 11, tel: 321 785 566, e-mail: knihovna@pececko.cz



Zveme vás12
 1. 2. - 26. 2.  Prodejní výstava obrazů s kreseb Anety Špičákové 
   Knihovna Sv. Čecha Paečky
 3. 2. 17:00 Přednáška Northumbria dobře utajená krása (ČKA) 
   Kulturní středisko Pečky
 4. 2. 19:00 Travesti show Účastníci zájezdu 
   Kulturní středisko Pečky
 5. 2. 10:00 Masopustní rej v MC Pramínek 
   Dobřichov
 6. 2. 12:00 Tatecký masopust 
   Tatce
 6. 2. 20:00 Myslivecký ples (Myslivecké sdružení Pečky) 
   Radim
 10. 2. 13:00 Výlet do zábavního parku Tongo v Hradci Králové 
   Kulturní středisko Pečky
 13. 2. 10:30 Radimský masopust (20:00 zábava v KD) 
   Radim
 13. 2. 11:00 Lhotecký masopust (20:00 zábava v Pískové Lhotě) 
   Kostelní Lhota
 17. 2. 17:00 Přednáška Věžové tvrze na Kolínsku (ČKA) 
   Kulturní středisko Pečky
 19. 2.  20:00 KENAST - ples
   Kulturní Dům Radim
 25. 2. 17:30 Žákovský koncert
   ZUŠ Pečky
 26. 2. 20:00 Školní ples
   Tatce
 27. 2. 20:00 Ples města Pečky 2016
   Kulturní středisko Pečky

Pokud chcete i Vy přispět 
do Pečeckých novin, využijte těchto 

kontaktních údajů a míst: 
Listinné dokumenty 
přijímají kanceláře:

• MěÚ Pečky (podatelna)
  Po, St  7:00 - 11:00 / 12:00 - 17:00 
  Út, Čt  7:00 - 11:00 / 12:00 - 15:00 
  Pá   7:00 - 11:00 / ---------------- 
• Vzdělávací centrum Pečky 
 Po - Čt   -------------- / 13:00 - 17:00

Dokumenty v elektronické podobě 
zasílejte na adresu info@vzcentrum.cz. 
Uzávěrka veškerých příspěvků (max. dél-
ka jedna strana A4 ve formátu Word, foto 
v samostatném souboru, letáky ve formá-
tu PDF) je k 20. dni v měsíci. 

Těšíme se na spolupráci s Vámi. 
Za redakční radu: 

Jana Kusá (koordinátor Vzdělávacího 
centra Pečky), tel:. 725 885 766

Registrační značka 7627/99. Informační měsíčník Pečecké noviny s pověřením MěZ vydává město Pečky v nákladu 600 kusů. Redakční rada: Cecilie 
Pajkrtová, Milan Paluska, Jana Kusá. Redakce: e-mail: info@vzcentrum.cz, tel: 725 885 766. Uveřejněné příspěvky nemusí vyjadřovat stanovisko vy-
davatele. Za obsah a původnost příspěvků odpovídá autor. Redakční uzávěrka je ke 20. dni v měsíci. Grafická úprava a tisk: Jan Pošík - POSH, Cerhenice.

Snad ne poslední pečecké foto zimy 2015/16

Stálá prodejní místa 
Pečeckých novin

Trafika pí. Trojanové 
(Tř. 5. května)

Trafika p. Voláka 
(Tř. 5.května)

Potraviny p. Velechovského 
(Petra Berzruče) 

Potraviny „U Štěrbů“ 
(ul. Komenského)

Potraviny „Jitro“ 
(Masarykovo nám.)
COOP Jednota

Tř. 5. května/Masarykovo nám./Švermova
Městská knihovna Sv. Čecha Pečky

Vzdělávací centrum Pečky


