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Tradičně druhá sobota v březnu patří 
v Pečkách běžcům. Tak tomu bude i letos, 
kdy se závodníci vydají již po sedmatřicá-
té na trať Pečecké desítky. Memoriál Jardy 
Kvačka pořádají pečečtí atleti ve spolupráci 
s Městským úřadem Pečky. Závod se postu-
pem času dostal do povědomí široké běžec-
ké veřejnosti a  těší se každoročně značné 
pozornosti. Organizátoři jsou přesvědčeni, 
že i letos bude na startu více než tisícovka 
účastníků a je docela možné, že bude ata-
kována i loňská rekorní účast 1100 běžců. 
Pečecké desítky se mohou  zúčastnit jak 
registrovaní, tak i amatérští běžci. Předpo-
kladem jejich startu je dobrý zdravotní stav 
a odpovídající kondiční příprava. Registrace 
závodníků probíhá na internetových strán-
kách Pečecké desítky http://pecky10km.
cz/, zde také naleznete bližší podrobnosti 
o hlavním závodě i o závodech mládeže.

Hlavní závod na 10 000 m bude od-
startován  ve 12.00 hodin před hasičskou 
zbrojnicí.
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V sobotu 12. března odstartuje 37. Pečecká desítka 
Memoriál Jardy Kvačka

Přesně změřená trať s minimálním pře-
výšením je vedena z městského parku po 
silnici do Ratenic a Cerhenic, kde je obrátka 
a stejnou trať absolvují běžci zpět do Peček.  
Vítězství v hlavních kategoriích z  minulého 
roku obhajují  Lukáš Kourek z Nového Města 
na Moravě a Katarina Berešová z Košic. Ve 
startovní listině, která čítá v současnosti více 
jak 900 běžců, nacházíme závodníky ze šesti 
zemí. Mezi přihlášenými jsou oba lonští ví-
tězové. V rámci memoriálu Jardy Kvačka se 
uskuteční 16 mládežnických závodů. Start 
první kategorie je na pořadu v 8.30 hod. Na 
rozdíl od dospělých, kteří se přihlašují pou-
ze předem přes internet, děti se zaregistrují 
až v den závodu ve sportovní hale před star-
tem své kategorie. Pro ty, kteří nemají tolik 
natrénováno je v parku nachystán kondiční 
“lidový běh” se startem v 11.00hod.. 

Pořadatelé se těší na účast Vás běžců 
i všech  fanoušků z Peček a okolí.

Jiří Katrnoška, pořadatel
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ÚVODNÍK
Vážení spoluobčané,
Na začátku měsíce února se vám dostalo 

na stůl nové číslo Pečeckých novin. Nevzni-
kají už v městské knihovně, jejich vydava-
telem je nyní město Pečky. Naší snahou je 
noviny oživit, trochu pozměnit a zpřehled-
nit. Proto barevná obálka, kvalitnější papír, 
nová redakční rada. Rád bych vás touto ces-
tou vyzval k zasílání vašich příspěvků. Po-
kud jste členy sportovních klubů, zájmových 
organizací a spolků tak neváhejte a prezen-
tujte zde svoji činnost. Jsou mezi námi urči-
tě i pamětníci a jejich vyprávění o tom, jak 
město vypadalo a žilo třeba za války, by bylo 
velice zajímavé. Napadá mně seriál o vzniku 
a historii sportovních areálů a klubů. Naším 
cílem je vydávat noviny pro vás, pro obyva-
tele Peček. Chceme vás informovat o tom, 
co se ve městě děje a v nejbližší době dít 
bude.

Jaro je na spadnutí a čeká nás spousta 
zajímavých akcí. Jednou z nejvýznamnějších 
je Pečecká desítka. Letos se uskuteční již 37. 
ročník. Pevně věřím, že pokud bude pořa-
datelům přát počasí, padne rekord v počtu 
účastníků a třeba i rekord tratě. 19. března 
pro Vás připravujeme druhý ročník veliko-
nočních slavností Vítání jara, na 24. dubna 
se chystá Den města. 28. května se těšte na 
Mašinku. Letošní novinkou bude nová loka-
lita pro kulturní program: Sokoliště. A kdo 

letos vystoupí? Pro-
bíhají poslední jed-
nání s účinkujícími. 
V příštím vydání se 
dozvíte více. 

Na závěr bych 
vám rád popřál hod-
ně zdraví a krásné 
svátky jara. 

Milan Paluska, 
místostarosta

Zpracování Strategického plánu rozvoje 
města Pečky 2016-2026: 

dotazník pro občany města

Jak jsme na tom aneb pár čísel 
z pečeckých statistik

•  K 31. 12. 2015 měly Pečky 4.513 obyvatel (mužů 2.224, žen 2.289). 
 720 dětí do 15 let věku, občanů starších 15 let pak 3.793.
    Průměrný věk byl u mužů 40,4 let, u žen 43,6 let.  
• V roce 2015 se v Pečkách narodilo 52 dětí (31 chlapců a 21 dívek).
 Nejčastěji voleným jménem pro chlapce bylo jméno Adam, pro dívky Karolína. 
•  Přistěhovalo se 138 osob, odstěhovalo se 96 osob.
•  Zemřelo 40 osob.
•  Konalo se zde 10 svateb. 
• Pro srovnání:  Poděbrady – 13.636 obyvatel / Lysá nad Labem – 9.021 obyvatel / 
 Český Brod – 6.776 obyvatel / Sadská – 3.235 obyvatel / Plaňany – 1.820 obyvatel

 Jana Koželská, referent ekonomicko  – správního odboru

P O Z V Á N K A 
na veřejné zasedání 
zastupitelstva města
Zveme Vás tímto na veřejné 

zasedání Zastupitelstva 
města Pečky, které se uskuteční 

ve středu 2. března 2016 
v 17.00 hodin v Kulturním 

středisku Pečky.
Na programu jednání je volba 

člena rady města, volba předsedy 
finančního výboru, dále pak 

informace o majetkových 
převodech a podrobnostech 
o poskytnutí půjček z Fondu 
rozvoje bydlení na zvelebení 

bytového fondu.

Vážená paní, Vážený pane,
obracíme se na Vás v rámci projektu 

„Zpracování Strategického plánu rozvoje 
města Pečky 2016-2026“, realizovaného ve 
spolupráci se společností MVS Projekt, s.r.o.

Rádi bychom Vás požádali o vyplně-
ní anonymního dotazníku, jehož cílem je 
hodnocení Vaší spokojenosti s vybranými 
oblastmi fungování města a navržení prio-
ritních oblastí rozvoje. Vaše hodnocení a ná-
vrhy budou zpracovány a využity pro tvorbu 
zmíněného Strategického plánu města.

Vyplnění dotazníku by Vám nemělo trvat 
déle jak 10-15 minut. Věříme, že ho vyplníte, 
abychom s Vašimi návrhy mohli při tvorbě 
Strategického plánu města dále pracovat.

Vyplněné dotazníky v tištěné podobě 
můžete do 18. března 2016 odevzdávat 

v podatelně MěÚ nebo je máte možnost 
vyplnit a předat v Městské knihovně Sva-
topluka Čecha, v Kulturním středisku Pečky 
a Vzdělávacím centru Pečky.

Samozřejmostí je možnost dotazníky vy-
plnit v elektronické podobě. Naleznete je 
na úvodní internetové stránce města Pečky  
www.pecky.cz v sekci AKTUALITY. Zde jsou 
uveřejněny odlišné dotazníky pro občana, 
podnikatele, zastupitele, organizaci nebo 
pro žáka ZŠ Pečky, prioritně 8. a 9. ročník. 
Tzn., že můžete vyplnit více typů dotazníků 
např. jste-li občan i podnikatel. 

Děkujeme za Vaši spolupráci.
Milan Urban, starosta města 

V případě dotazů kontaktujte: 
Ing. Věru Růžičkovou
email: vera.ruzickova@pecky.cz
tel. 606 635 682

Cena: 100,- Kč
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Z únorových jednání Rady města Pečky
•  Zastupitelstvu města Pečky je doporučen ke schválení bezúplatný převod majetku 
z Dobrovolného svazku Pečecký region do majetku města Pečky. Jde o 3 autobusové za-
stávky na území města, podloží pod autobusovými zastávkami, autobusové nádraží, 
odvodnění nádraží, mobiliář nádraží a odjezdový panel. Výše uvedený majetek byl po-
řízen s podporou (dotace) ROP Střední Čechy v ceně 13.483.507,-Kč. 
•  Byla stanovena prodejní cena publikace „90. výročí povýšení Peček na město“ ve 
výši 100,-Kč/ks, včetně DPH. Do prodeje je dáno celkem 275 ks na následujících distribuč-
ních místech: Městský úřad Pečky, Městská knihovna Sv. Čecha Pečky, Kulturní středisko 
Pečky, VCP, Papírnictví Anna Karbusová.   
•  S účinností od 1. 2. 2016 byly ceny inzerce v Pečeckých novinách stanoveny takto:
  celá novin. strana ČB 2 000,- Kč    BAREVNĚ 3 000,- Kč
  1/2 novin. strany ČB 1 000,- Kč BAREVNĚ 1 500,- Kč
  1/4 novin. strany  ČB 500,- Kč BAREVNĚ 750,- Kč
  1/8 novin. strany ČB 250,- Kč BAREVNĚ 375,- Kč
K výše uvedeným cenám bude připočteno DPH v platné výši (nyní 21 %). Slevy u opako-
vaných inzercí /předplacená inzerce na ½ roku – 1 inzerce zdarma, předplacená inzerce na 
rok – 2 inzerce zdarma/. 
•  Bylo rozhodnuto o podání žádosti na MPSV ČR na podporu sociální práce na území 
města Pečky v roce 2016 v celkové výši  200.000,- Kč.  Dotace je určena na zajištění sociální 
práce, především osobní náklady (min. 80% z požadované dotace). Výše požadované dota-
ce předpokládá od července 2016 zřízení pracovní pozice sociální pracovník v rozsahu 
0,5 úvazku.
•  Na základě doporučení bytové komise budou přiděleny byty v majetku města těmto 
žadatelům:
 Čp. 218 Tř. 5. května, Pečky:
 Byt č. 6 - Paroubková Lenka, Tatce
 Byt č. 37 - Tran Thi Thanh Hoa, Pečky
 Byt č. 26 - Vorlíčkovi Miluše a Jaroslav, Pečky
 Čp. 1042 ul. Chvalovická, Pečky:
 Byt č. 11 - Soukupová Ludmila, Pečky 
• Paní Veronice Hubáčkové, Pečky, byl z důvodu neplacení nájemného ukončen nájemní 
vztah s městem Pečky. V případě nutnosti exekučního vystěhování bude případ předán 
právnímu zástupci města.
• Město Pečky podává žádost na poskytnutí dotace v rámci zveřejněné výzvy MZČR na 
stavební akci „Oprava hřbitovní zdi – východní strana“.
  Předpokládané celkové náklady   1.000.000,- Kč
  Předpokládaná výše dotace   700.000,- Kč
  Spoluúčast města    300.000,- Kč
S MAS Podlipansko, o.p.s. byla uzavřena Příkazní smlouva na zpracování žádosti o dotaci na 
tuto stavební akci ve výši 6.000,- Kč.
• Stavební firmě Benedikt Ihnát, Svobody 526, Pečky bude dle předložené cenové nabíd-
ky ve výši 35.100,-Kč zadána oprava kašny na náměstí. Jedná se o aplikaci nového fasád-
ního nátěru v šedém odstínu, barevně odvozeném od barevnosti radnice. 
• RM nedoporučila ZM odkoupení nemovitosti čp. 30 v Pečkách formou elektronické 
dražby. Nejnižší podání by činilo 400.000,-Kč. 

Město Pečky zavedlo v květnu 2012 oddělený 
sběr bioodpadu z jednotlivých domácností a za 
tímto účelem poskytlo zájemcům bezplatně výpůjčku 
jedné nádoby na bioodpad. Do ledna 2016 požádalo 
o hnědou nádobu s nápisem BIO 898 domácností. 
Mimořádným zájmem o třídění bioodpadu občané 
města Pečky a městské části Velké Chvalovice vytřídili 
do těchto nádob v roce 2015 456,58 tun bioodpadu, což při dnešních cenách za uložení 
na skládku představuje úsporu 435 692,- Kč. Oproti roku 2012, kdy byl oddělený sběr zave-
den, je to o 129,58 tun více. Náklady spojené se svozem na kompostárnu v Radimi  hradí 
město Pečky ze svého rozpočtu a to mimo náklady, které se započítávají na likvidaci 
směsného komunálního odpadu. 

Co je bioodpad a co patří do nádoby s nápisem BIO. Za biologicky rozložitelný od-
pad je považován jakýkoliv odpad, který je schopen anaerobního nebo aerobního rozkladu 
mikroorganismy. Vzniká jednak z domácností, dále pak z údržby městské zeleně nebo za-
hrádek. Do nádoby označené nápisem BIO patří: tráva, drny, listí, piliny, zbytky rostlin, 
kořeny, zbytky zeleniny, ovoce, odpad z kuchyně rostlinného původu, spadané ovoce 
prokládané trávou a řezem z keřů nebo zeminou.

Co do nádoby s nápisem BIO nepatří: zbytky jídel, oleje, odpad z kuchyně živočišného 
původu, maso, kosti, uhynulá zvířata, biologicky nerozložitelné a jiné odpady.

Pro rok 2016 jsou smluvně dohodnuty termíny svozů bioodpadu: 
pro město Pečky každé pondělí od 04. 04. 2016 do 28. 11. 2016  
pro městskou část Velké Chvalovice každý čtvrtek od 07. 04. 2016 do 1. 12. 2016. 
Bioodpad lze rovněž ukládat na separačním dvoře u čistírny odpadních vod v Pečkách   
v pracovní dny ve středu od 13.00 – 16.00 hod. a v sobotu od 08.00 do 14.00 h.

 Hana Pokorná, odbor životního prostředí

Svoz bioodpadu v Pečkách

Realizovaný projekt „Obnova uličního 
stromořadí v rámci rekonstrukce komuni-
kace Tř. 5. května v Pečkách“, jak z názvu 
vyplývá, byl součástí celkové opravy úseku 
komunikace Tř. 5. května, která je částečně 
v majetku města Pečky a z větší části v ma-
jetku Středočeského kraje. Rekonstrukce 
komunikace, chodníku i veřejného osvět-
lení byla společným dílem obou vlastníků, 
na kterých se společně finančně podíleli. 
Celkové náklady činily cca 8 mil. Kč včetně 
DPH. Město Pečky za komunikaci, odvodně-
ní komunikace a veřejné osvětlení uhradilo 
částku cca 3,6 mil. Kč včetně DPH.  

Dojem z dokonalosti nové komunika-
ce a chodníku doplněných novým zálivem 
u autobusové zastávky a parkovací plochou 
umocňuje revitalizovaný zelený pás s novou 
výsadbou a s novými trávníky. Původních 
23 stromů zastoupených hlohem obecným, 
lípou velkolistou, javorem mléčem a kulovi-
tým bylo vykáceno. Z posouzení fyziologic-
ké a biomechanické vitality dřevin vyplynu-
lo, že jejich vitalita je značně snížena. Nově 
bylo navrženo a vysazeno stromořadí z hlo-
hů Lavalových v počtu 14 ks. Jedná se o ma-
lokorunné stromy, které nebude nutné v bu-
doucnu tvarovat. Mají atraktivní bílé květy 
a svěže zelené olistění. Plody jsou červené 
malvičky. V severní části směrem do města 
jsou nově vysazeny malokorunné žlutozele-
ně kvetoucí javory babyky s tmavozelenými 
listy v počtu 5 ks. Zelený pás o celkové ploše 
716 m2 je nově zatravněn. 

Obnova uličního stromořadí byla na 
základě žádosti podané Městem Pečky 
o dotaci spolufinancována ze Středo-
českého Fondu životního prostředí a ze-
mědělství v rámci Tematického zadání 
Zkvalitnění životního prostředí. Výše po-
skytnuté dotace činila 255. 700,- Kč včetně 
DPH. Spoluúčast Města Pečky byla: 71.100,- 
Kč včetně DPH. 

Jana Zindrová, referent odboru výstavby, 
zemědělství, dopravy a životního prostředí

Obnova uličního 
stromořadí

Při absenci veřejných toalet v Pečkách je 
možnost využívat WC v prostorách místního 
vlakového nádraží. Pánské a dámské toalety 
jsou otevřeny ve stejném čase, jako osobní 
pokladna, ve které si lze zapůjčit klíč.

všední dny 4:35 -  21:15 
sobota 5:20 - 18:00 
neděle 6:35 - 19:00 
Poplatek za použití čisté a udržované toa-

lety činí 8,- Kč. Vratná záloha ve výši 50,- Kč 
se skládá při zapůjčení klíče. Je to pojistka 
proti lidem, kteří by chtěli WC ničit.

Veřejné WC v Pečkách
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Jedním z připravovaných projektů měs-
ta Pečky je výstavba stezky pro pěší a cyk-
listy ve Velkých Chvalovicích. Pokračování 
stezky v intravilánu obce je plánováno tak, 
aby stezka navazovala na již zhotovenou 
stezku z Peček. Tomuto záměru v minulosti 
bránilo to, že město pozemky na  kraji obce 
nevlastnilo a majitel, insolvenční správce, 
nechtěl pozemky prodat. V loňském roce 
vybraný projektant začal pracovat na pro-
jektové dokumentaci pro stavební povolení. 
Původní zadání bylo pouze na vybudování 
chodníku, ale vzhledem k velmi vysokému 
provozu po komunikaci, která prochází 
obcí, jsme přistoupili k řešení, které umož-
ňuje využívat chodník i jako cyklostezku. 

Jednou z podmínek je požadovaná šíř-
ka komunikace min. 2,2m, signalizační, va-
rovné a vodící linie, dopravní značení. Aby 
nedocházelo ke křížení s autobusovou za-
stávkou, bude stezka vedena od bývalého 
obecního úřadu stávajícím parčíkem tak, 
jako vedla cesta v minulosti. Na svém konci 
se stezka rozdvojuje, v jednou směru nava-
zuje na rekonstruovaný chodník u kapličky 
a v druhém kopíruje vyježděnou cestičku do 

Výstavba stezky pro pěší a cyklisty ve Velkých Chvalovicích

ulice Ke hřišti. Před bývalým obecním úřa-
dem bude celá plocha vydlážděna, vzniknou 
místa i pro parkování a místo pro kontejnery 
na separovaný odpad bude posunuto smě-
rem do zahrady. Součástí projektu je osvět-
lení přechodu u autobusových zastávek 
a jejich odvodnění, osazení stojany na kola 
u bývalého úřadu a kapličky a přivedení el. 
energie ke kapličce vč. jejího nasvícení.

V současnosti probíhají jednání s majiteli 
sousedních nemovitostí a k zapracování je-
jich připomínek v zahájeném územním říze-
ní. Největším problémem je odvedení dešťo-
vé vody nejenom ze stezky a sousedních ne-
movitostí, ale hlavně z komunikace. Územní 
rozhodnutí s nabytím právní moci musí být 
součástí připravované žádosti o dotaci z In-
tegrovaného regionálního operačního pro-
gramu (IROP), výzva č. 18. Termín odevzdání 
žádosti je 29. 4. 2016. Celkové předpoklá-
dané náklady z oceněného položkového 
výkazu výměr  jsou ve výši 3,1 mil. Kč, ale 
konečná cena bude známa až po vybrání 
zhotovitele stavby.

Jestliže získáme souhlasy a vyjádření 
všech účastníků územního řízení, bude moci 

být podána žádost o dotaci. Poté bude za-
hájeno řízení k povolení stavby a výběrové 
řízení na výběr zhotovitele. Předpokládaný 
termín zahájení výstavby je září letošního 
roku.

Dle ohlasů obyvatel obce si myslím, že 
náš záměr zvýšení bezpečnosti pohybu oby-
vatel (zejména dětí) při cestě do zaměstnání 
a do školy je správný. Jsem ráda, že se po-
dařilo i stávající propojení obou částí města, 
tzn. stávající stezku osvětlit i osadit lavička-
mi a odpadkovými koši. 

Na jednání s obyvateli Velkých Chvalovic 
bylo požadováno osazení zpomalovacího 
reflektoru na kraji obce a pokračování stez-
ky-chodníku na druhý konec obce.  Tyto 
požadavky budou předány odboru dopravy 
a finančnímu výboru při přípravě rozpočtu 
na další rok.

Projektová dokumentace vč. situace je 
k nahlédnutí na stránkách města v sekci Do-
tační programy.

Ing. Věra Růžičková,
vedoucí odboru správy majetku města a BH

Nabídka městského bytu ve Velkých Chvalovicích

Město Pečky nabízí k pronájmu krásný slunný byt v domě č.p. 176 
ve Velkých Chvalovicích o celkové výměře 34,60 m2 (pokoj 25 m2, 
předsíň 5 m2, koupelna 4,60 m2). Byt je bezbariérový, určen pro 

osoby se sníženou soběstačností - chráněné bydlení. 
Bližší informace na tel.: 602 604 904

POPLATEK ZA PSA Připomínáme!!! 

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 
do 15. 03. 2016 

na MěÚ v  Pečkách, odboru výstavby 
(přízemí budovy).

Sazba poplatku činí ročně Za prvního psa
Za druhého a každého 

dalšího psa 
téhož držitele

Za psa chovaného 
v rodinném domku, zahradě 200,- Kč 300,- Kč

Za psa chovaného 
v domě s dvěma a více byty 500,- Kč 500,- Kč

Za psa, jehož držitelem je poživatel 
invalidního, starobního, vdovského nebo 
vdoveckého důchodu, který je jeho  
jediným zdrojem příjmů, anebo poživatel 
sirotčího důchodu

200,- Kč 200,- Kč

Upozorňujeme občany, že poplatek za psa byl splatný do 15. 2. 2015.
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V dávných dobách se Pečky nazývaly Peč-
ky Podblatné, což dobře vyjadřuje skuteč-
nost, jak vypadalo okolí Peček před několika 
sty lety.

Od dnešní školy směrem na jih k řece 
Labi byla samá bažina, sem tam suchá místa 
tvořená navátým pískem či naplaveninami 
úrodné půdy. Lidé postupně hloubili kanály, 
půdu odvodňovali a vysušovali. Vysušené-
mu prostoru se říkalo Bačov. 

Do sousedních osad vedly jen pěšinky 
a později polní cesty. Silnice v dnešním slova 
smyslu Pečky koncem 18. století a počátkem 
19. století neměly. Nejblíže k tehdejším Peč-
kám vedla silnice tak zvaná Lipská, stavěná 
za Marie Terezie, vládnoucí v letech 1740 
až 1780. Silnice vedla z Vídně přes Kolín, 
Dobřichov (dnešní silnice z Dobřichova 
okolo Hynkova mlýna a Výrobny rybích 
specialit) na Tatce, kde byl velký zájezd-
ní hostinec. Tam se přepřahalo na čerstvá 
koňská spřežení. Dále vedla přes Poříčany, 
Brandýs, na Ústí nad Labem a odtud přes 
Drážďany do Lipska. Touto silnicí jezdíva-
li známí formani bratři Fetrové z Prahy do 
Vídně a Terstu. Po půlroce se vraceli s jižním 
ovocem, vínem apod. Vlastnili 62 páry koní. 

Po dostavění silnice státní z Prahy do Po-
děbrad přes Sadskou v roce 1811 se začalo 
uvažovat o připojení Peček. A tak byla v roce 
1829 zřízena silnice, která ústila u Přední 
Lhoty do státní tak, jak je to dnes. 

Počátky silnic v Pečkách
Ke stavbě silnice z Peček do Radimi došlo 

až v roce 1857. Původní cesta z Peček do Ra-
dimi  nevedla v místě dnešní silnice. Vedla 
oklikou kolem potoka a pak po hrázi rybníku 
k mlýnu a k cukrovaru. Rybník existoval ještě 
v roce 1747. Kdy zanikl, není známo. V mís-
tech dnešní silnice byla po vysušení rybníku 
pouze pěšinka, která se vinula lesem. 

Silnice do Sadské byla zřízena v roce 1859 
a do Ratenic teprve v roce 1877. A silnice se 
využívaly. Na trhy se jezdívalo koňmo až do 
Jičína, kde se konaly pravidelné pondělní. 
Cestu nastoupili Pečečtí již v neděli s pře-
spáním v Jičíně.

Jan Karbus, kronikář města

Která je ta Lipská????

je název kapitoly v knize Jak se bavila 
Praha, a to znamená, že si dnes s Pražáky 
zatančíme.

Tančilo se na různých místech, v honos-
ných sálech i hostincích, v barech, pořádaly 
se zábavy soukromé i veřejné, plesy vlas-
tenecké, dobročinné, jejichž výtěžek přišel 
např. slepým dětem, přestárlým sluhům, či 
„ k záchraně lidí upadlých v náhlé nebezpečí 
smrti“.

Příprava plesů byla dokonalá, v době, kdy 
se jezdilo kočáry, byly tyto označeny červe-
nou svítilnou a v provozu měly přednost. 
A představme si: „ Na soukromém plese ….. 
konaném v paláci na Valdštejnském náměstí 
hned vedle slavnostního sálu byla komnata 
s dřevěnými regály, v nichž stály jako vojáci 
vyrovnané nočníky pro pohodlí tanečníků 
a tanečnic“. 

Pro pořadatele platila všeliká omezení, 

Krok – sun – krok
plesy byly zakázány v adventních týdnech, 
postních dnech po celý rok a místa nahoře 
měla obavu z „ promiskuity vyznavačů obojí 
víry“, to když křesťanští mladíci hojně na-
vštěvovali plesy židovské.

Vzpomínáte na Pepinku Kondelíkovou, 
která na plese za přísného dohledu matinky 
našla životní štěstí v panu Vejvarovi? Tehdy 
přicházely tanečnice s tanečním pořádkem, 
knížečkou se seznamem tanců, kam se ta-
nečníci zapisovali. Pouze na tři tance se 
mohli zapsat, jinak byla dívka kompromito-
vána!

Přehoupněme se do dvacátého století, 
do tančíren, kde se předváděly tance ryze 
pražské, tzv. apačské, pepický vršovák, 
holešovický šlapák, plavák, šoupák, tanec 
paralytiků nebo zbrusu nové argentinské 
tango. Dívky, odbornice na tyto tance, měly 
svou hymnu:

Ještě pár slov k pečeckému muzeu
V minulém čísle Pečeckých novin jsem 

nastínil minulost a možnou budoucnost 
muzea v našem městě. I díky informacím 
od vás se pojďme nyní zaměřit na minulost, 
abychom poznali příčiny vzniku a zániku 
této instituce. V prvé řadě je třeba říci, že 
úvahy o založení muzea se objevily již za 
doby Rakouska Uherska. V roce 1909 totiž 
vzniká Muzejní spolek, jehož účelem byla 
mimo jiné záchrana archeologických pamá-
tek, které se nacházely při stavebních čin-
nostech. Muzeum jako takové však mohlo 
vzniknout až po I. sv. válce. Velké množství 
exponátů věnovali sami občané. Největší 
zásluhu na tomto počinu měli občané Fran-
tišek Volák, Josef Sadílek a Otakar Hrázský. 
Léta plynula a s nástupem nacismu bylo mu-

zeum uzavřeno. Zde je nutno vzpomenout 
právě na J. Sadílka, který ukryl část exponá-
tů, čímž je zachránil před likvidací. František 
Volák byl za účast v odboji popraven. Po 
válce bylo muzeum na krátký čas obnoveno, 
jenže v rámci programu rušení malých mu-
zeí byly sbírky přesunuty do poděbradského 
muzea. Pečky ale bez muzea nezůstaly – 
svou labutí píseň zapělo formou tzv. odbor-
ného muzea ,,GSVZ Pečky“, a to roku 1972. 
Vystřídalo se zde několik zahraničních ná-
vštěv a v roce 1977 jej převzalo pod patro-
naci Národní muzeum v Praze a svou činnost 
ukončilo v roce 2012. Na závěr bych uvedl, 
že dle soupisu inventární knihy dochované 
v Polabském muzeu v Poděbradech byly 
sbírky opravdu velkolepé a daly by se rozdě-

„Amála Žižkovanda a z Michle Fanda, 
až z Holešovic Táňa,
z Podola Máňa, i Karla, dívka lepá 
i z Nuslí Pepa – 
ty holky jako květ, toť pražský je svět!“
V jednom městečku jsme kdysi pořádali 

večer básní Fráni Šrámka. Po programu se 
jen tak sedělo, poslouchali jsme reproduko-
vanou hudbu. Najednou na parket vstoupily 
dvě babičky a daly se do tance. Nikdo nevě-
děl o co jde – a vida! Šimy, šimy šoury, jak 
říkala moje mamka. Zpívalo se: Šimy, šimy 
sem, šimy, šimy tam, šimy ráda tancuju, 
šimy ráda mám.

Všechno se mění, vládl valčík, polka, tan-
go, mazurka, … Dnes mládež řádí na dis-
kotékách. To pro mě není, ale proti gustu 
žádný dišputát!

Z. F.

lit na část archeologickou a novověkou. Ar-
cheologická sbírka je zachována v podstatě 
celá a je uložena v depozitáři v Sadské. No-
vověká část neměla takové štěstí, téměř nic 
se nedochovalo, respektive exponáty jsou 
mezi lidmi – například dokumenty, prapory, 
rychtářská truhla a mnohé další. Doufejme 
tedy, že se nám podaří obnovit muzeum 
v původní kráse! Nakonec bych vás rád po-
žádal – máte-li fotky interiéru, exponátů či 
čehokoliv zajímavého, zašlete je prosím na 
adresu info@vzcentrum.cz nebo nase@
pecky-virtualne.cz, kde budou zveřejněny. 

Velice děkuji Doc. RNDr. Václavu Ziegle-
rovi, CSc. za poskytnuté informace.

Petr Zavřel, autor blogu 
www.pecky-virtualne.cz
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• Budou z nás pečečtí divadelníci?
Zatím jsme vstoupili na prkna znamena-

jící svět. Na přehlídce v Sadské si naši de-
váťáci z literárně dramatické výchovy (LDV) 
vyzkoušeli profi svícení, ozvučení prostoru, 
dokonce jsme si tam mohli i premierově za-
hrát. Část skupiny LDV ZŠ Pečky Šok přivezla 
pohádku z Čítanky. Podle Jana Wericha Tři 
sestry soupeřily o jeden prsten. V publiku 
sklidili velký aplaus.

S pohádkou jedeme na další přehlídku 
do Kolína….a až ji budeme opravdu umět  - 
rádi předvedeme i vám.   

Za všechny divadelníky Eva Zajícová

• Labyrinty VI. B
Žáci VI. B se v hodinách dějepisu přesu-

nuli do starověkého Řecka a blíže se podí-
vali na ostrov Kréta. V rámci mimočítankové 
četby se stihli seznámit s řeckými bájemi, 
proto jsme nyní propojili hodinu dějepisu 
s literaturou. 

Žáci se na chvíli stali bájným Daidalem 
a ve dvojicích vytvořili z barevných papírů 

labyrinty. Do každého z nich postavili jed-
noho minotaura. Stejně jako hrdina Thése-
us použili nit z Ariadnina klubka, aby v la-
byrintu nezabloudili. Při práci jsme všichni 
poslouchali báji o Théseovi a Ariadně.

Michaela Hrnčířová

• Okresní kolo Matematické 
   olympiády 
19. ledna se v Kolíně konalo okresní kolo 

Matematické olympiády pro žáky devátých 
ročníků základních škol a pro odpovídající 
ročníky víceletých gymnázií. 

Naši školu reprezentovaly Leontýna Ko-
záková a Nela Sedláčková, obě z IX. B. V této 
obtížné soutěži se obě shodně umístily na 
vynikajícím 5. místě, mezi žáky základních 
škol byly dokonce nejlepší. Gratulujeme 
a děkujeme jim za vzornou a úspěšnou re-
prezentaci naší školy.

Lenka Krištoufková

• O porouchaném robotovi
Ve čtvrtek 28. 1. se rozdávalo pololetní 

vysvědčení. Protože jsme se všichni pilně 
snažili, čekala nás odměna přímo pohád-
ková. Děti z 1. - 3. ročníků čekalo divadelní 

představení. Přijelo Divadlo Koloběžka s po-
hádkou O porouchaném robotovi. 

Jako vždy nás čekala spousta písniček, 
veselá pohádka, ze které jsme si opět od-
nesli ponaučení. Nespoléhat se pouze na 
techniku, ale i na své šikovné ruce, nikdy ne-
zapomenout poprosit a poděkovat.

Pohádka se všem moc líbila.  

• Zimní příroda v Pečkách  
   - Environmentální výchova, 
   motivace k ochraně přírody
Dne 21. 1. 2016 nás za okny učebny vítal 

jasný slunečný den. Lákal nás ven, a proto 
jsme vyrazili na dvě hodiny tělesné výchovy 
do parku. Užili jsme si nejen kamarádskou 
koulovačku, ale krásu zimní přírody jsme 
vnímali všemi smysly. Modrou oblohu, hře-
jivé slunce v mrazivém dni i třpytivou krásu 
bílé peřiny všude kolem nás. Uvědomovali 
jsme si radost jako příliv pozitivní energie 
a přírodě za ten pocit poděkovali. Upevnili 
jsme si teoretické poznatky o ochraně příro-
dy a v následujících dnech si v hodinách vý-
tvarné výchovy postavili krmítka pro ptáčky.

Jaroslava Holubová

„Na hromnice o krok více“ neplatí jenom 
pro počasí venku, ale i pro stavbu naší školní 
kuchyně.  Podařilo se nám dostat se nad po-
vrch zemský a v současnosti již stojí základy 
celé stavby a pracuje se na zdění obvodo-
vých zdí. Pak už jenom překlady, střechu, 
příčky……..

Současně s pokrokem ve stavební části se 
dolaďují některé věci kolem gastrovybavení 
a chystáme se na řešení personálního obsa-
zení budoucí kuchyně.

No je toho ještě dost, co nás čeká, než se 
dopracujeme ke zdárnému konci. 

Luboš Zajíc, ředitel školy

Kuchyně
V uplynulých hodinách jsme se v předmě-

tu člověk a jeho svět ve třídě III. C  věnovali 
neživé přírodě. Na závěr jsme udělali několik 
pokusů, kterými jsme teorii z učebnice do-
plnili praktickými ukázkami. O tom, jak vše 
probíhalo, nejlépe vypovídají přímo hodno-
cení dětí:

Nela Hübnerová…..Včerejší pokusy se mi 
moc líbily. Například pozorování tání ledu 
bylo zajímavé až do poslední vteřiny. Líbil 
se mi i pokus se vzduchem. Nakonec jsme 
pozorovali, jestli zemina obsahuje kyslík. 
K této ohromné zábavě potřebujete jen hrst 
zeminy a vodu….

David Kříž….. líbilo se mi, jak jsme dělali 
pokus s půdou. Někdo v ní našel dokonce 
brouka a žížalu. Ze vše-
ho nejvíc se mi líbilo, jak 
jsme vypouštěli balónky 
do vzduchu….. 

Klára Kosová 
…….Když jsme dělali 
pokusy, tak se mi všech-
no moc líbilo. Nejvíc se 
mi líbilo, jak jsme prás-
kali balónky. Ale mně to 
vůbec nešlo……..

Klára Krištoufko-
vá……Líbil se mi pokus 
o vzduchu. Byl to dobrý 
nápad, vyzkoušet si, zda 
se dá vzduch stlačit. Tím, 
že jsme nafoukli balónek 
a ten jsme zmáčkli, nebo 
když jsme na něj skočili 

Pokusy v hodinách prvouky
a on praskl. Bylo to úžasné a strááášně za-
jímavé……

Viktorie Hovorková….. Když jsme dělali 
pokusy, tak jsem se moc pobavila. Nejdříve 
jsme nafoukli balónky a pak jsme je pustili. 
Zjistili jsme, že balónek letí na opačnou stra-
nu. Pak jsme pozorovali půdu ve skleničce 
s vodou…..

Radek Pecha…..Překvapilo mě několik 
věcí. Vůbec jsem nevěděl, že v půdě může 
být tolik věcí. A v pokusu s ledem mě pře-
kvapilo, že velký kus ledu roztaje za více než 
5 hodin…..

Petr Vilím…..  Celou dobu jsem nevěděl, 
co se mnou ty pokusy udělají…..

Žáci III. C a jejich třídní učitelka 
Blanka Kozáková
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Často se nás rodiče pta-
jí, proč máme v jídelníčku 
pokrmy, které děti nemají 
rády nebo je neznají, pro-
tože je rodiny doma neva-
ří. 

Proto bychom chtěli 
čtenáře postupně sezná-
mit s pravidly, která mu-
síme při tvorbě jídelníčku 
dodržovat. 

Při tvorbě jídelníčku 
jsme vázáni třemi ukaza-
teli = spotřebním košem, 
finančním limitem a do-
poručenou pestrostí stravy. 

Doporučená pestrost stravy není ve 
školním stravování oficiálně stanovena, jak 
vyplývá už ze samotného označení. Vychází 
z požadavků na zdravou výživu, splňuje le-
gislativní požadavky a je pro nás návodem, 
jak kombinovat jednotlivé potravinové ko-
modity tak, aby byl splněn tzv. spotřební 
koš. Ten už závazný je, ale o jeho složení až 
v příštím čísle. 

„hrnečku, vař“ aneb jak se vaří ve školce

ZÁPiS 
do mateřské 

školy na školní 
rok 2016/2017

Zápis se koná po Velikonočním pondělí:
29. března 

od 13.00 do 16.30 hod. (úterý)
30. března 

od 13.00 do 16.30 hod. (středa)

Omlouvám se čtenářům 
za chybně uvedené datum 

v minulém čísle Pečeckých novin.
Mgr. Miroslava Zumrová, ředitelka školy

Osoby a obsazení:
3 mládenci: 
Eliška Nimburská
Jiřina Plzáková
Barbora Potměšilová
3 děvčata: Lenka Pešková 
– modroočka (babizna)
Monika Poláčková 
– hnědoočka (pes)
Barbora Sedláková 
– zelenoočka (kočka)
Jejich tatínek: 
Jan Martinec (výr)
Lesní havěť a strašidla: 
žáci tanečního oboru 
+ pěvecký sbor
Režie: Daniela Králová
Hudební nastudování: 
Helena Kaplanová
Choreografie: Lucie Suková
Zvuk a osvětlení: 
Pavel Doležal
CD nahrál: Zbyněk Tomášek, 
Tomáš Petera
Scéna: Vojtěch Nehyba
Masky a kostýmy: Vojtěch 
Nehyba, Michaela Píšová, 
Jana Pšenáková, Lucie Suko-
vá, Marie Přenosilová

Obědy pro děti

Od října 2015 je naše Základní škola Peč-
ky, p.o. (bývalá ZvŠ) zapojena do charita-
tivního projektu Ivany a Pavla Tykačových - 
Obědy pro děti. Women for women, o.p.s., 
tak pomáhá dětem, které se ocitly v situaci, 
že jejich rodiče si nemohou dovolit zaplatit 
jim obědy ve školních jídelnách. Pro letošní 
školní rok bylo z tohoto projektu podpoře-
no 9 žáků naší školy. Děkujeme Women for 
women,o.p.s., za to, že naši žáci ve škole 
nehladoví.

Jaroslava Heroldová, ředitelka

V úterý 16. 2. 2016 se v naší škole usku-
tečnilo setkání ředitelů a ředitelek malotříd-
ních škol z regionu MAS Podlipansko, o.p.s. 
Hlavním tématem byl Místní akční plán 
(MAP) - jeho nejbližší připravované akce (vý-
jezdní seminář do škol, workshopy). Dále se 
řešila aktuální situace ve školství - šikana ze 
strany žáků, společné vzdělávání žáků.

Jaroslava Heroldová, ředitelka

Právě doporučenou pestrost stravy si 
můžete prohlédnout v uvedených grafech, 
které zobrazují hlavní pokrmy, přílohy a po-
lévky. Dozvíte se, kolikrát v měsíci má být do 
jídelního lístku zařazen určitý druh pokrmu: 
rybí, mléčný, luštěninový atd.

Setkání ředitelů malotřídek
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Kulturní středisko Pečky

Vlastivědný kroužek pokračuje ve své čin-
nosti a zahájil nový rok vycházkou do okolí 
města. Necelá dvacítka členů se vydala smě-
rem na Ratenice a podle okruhu do Cerhe-
nic. Byla to super procházka a za čtrnáct dní 
se šlo opět do Cerhenic přes Dobřichov. Dal-
ší uskutečněné akce byly: prohlídka Národní 
galerie a Národního technického muzea.

Jednu lednovou sobotu se na sále konalo 
velké rejdění masek. Nejen dětem, ale i rodi-
čům předvedly svá vystoupení taneční sku-
piny ze Studia Anet. Další rej pirátů a prince-
zen se konal v únoru.

Je to až neuvěřitelné, jak ten čas letí. Toto 
úsloví  nám mnohým  vytanulo na mysli 
v sobotu 6. února tohoto roku, když jsme 
v menší skupině členů Turisticko-vlastivěd-
ného kroužku při Kulturním středisku Pečky 
navštívili v Praze na Olšanských hřbitovech 
hrob pana Vladimíra Kožnara. Pouhé dva 
dny před touto návštěvou, 4. února  jsme 
vzpomenuli výročí jeho nedožitých 75. na-
rozenin.  

Po položení květin u hrobu a zavzpo-
mínání na něho, se skupina turistů vydala 
do centra Prahy. Zde pod vedením řiditelky 
KS pí. Šukové bylo možno dle dohodnuté-
ho programu  navštívit několik zajímavých 
výstav v Národní galerii, mezi které patřila 
i prohlídka „Muchovy Slovanské epopeje“.   
K výletu  kladně přispělo i slunné a na tuto 
roční dobu teplé počasí. 

Jen pro připomenutí záslužné  činnosti 
p. Kožnara v Pečkách, stačí nahlédnout do  
„Schváleného  seznamu čestných občanů 
města Pečky v roce 2015“: 

Vladimír Kožnar, vzpomínky zůstávají
Narodil se dne 4. února 1941 a zemřel 

dne 20. července 2014. I když žil v Praze, od 
mládí  pracoval v Pečkách, kde nastoupil do 
zaměstnání v ZPA. A také pečeckým obča-
nům zasvětil svůj život. Svůj zájem o histo-
rii vtělil v předávání svých znalostí dalším. 
Byl dlouholetým vedoucím Vlastivědného 
kroužku při ZK ROH Pečky a později při Kul-
turním středisku Pečky. Organizoval i sám 
konal přednášky, besedy, vycházky a výle-
ty za poznáním. Věnoval se také lednímu 
hokeji a pomáhal při organizování různých 
sportovních a společenských akcí. 

Členská základna   kroužku si je vědoma 
toho, že takovýto průvodce a organizátor 
jako byl pan Vladimír Kožnar se asi hned tak 
nenajde.  Ale víra,  že za přispění všech čle-
nů kroužku svými novými nápady a tipy na  
výlety a poznáváním, i příchodem nových 
členů, bude tento spolek turistů pod hlavič-
kou KS Pečky pokračovat i nadále v tradici  
Vladimíra Kožnara.  Jste srdečně vítáni.

Jaroslav Radoňský

Vzdělávací centrum 
Pečky (VCP) 

Vás v jarním semestru 
2015/16 zve 

do kurzů a seminářů:
 

• Výuka cizích jazyků 
 (AJ pro děti a dospělé, FJ, NJ) 
• Psychologie nejen pro seniory 
 a rodiče
• Ateliér (kresba a malba pro dospělé 

a mládež) 
• Skupinové Doučko z Ma a Čj 
 (2. st. ZŠ) 
• Kytara (2. st. ZŠ)

Nově jsme otevřeli pro všechny 
tvořivé ženy a dívky 

klub ručních prací (Út 18:00)

Více informací: 
tel: 724 811 636

e-mail: info@vzcentrum.cz
facebook VCP

Vzdělávací centrum Pečky 
vypisuje termíny pro 

Příměstský tábor 2016
 27. 6. - 01. 7. 2016 Pohybově – taneční
 11. 7. - 15. 7. 2016 Anglický
 18. 7. - 22. 7. 2016  Anglický
 15. 8. - 19. 8. 2016  Přírodovědný

Tábor je určen pro žáky 1. stupně ZŠ. 
Max. 15 dětí v běhu. 

Cena 1.250,-/1 turnus.
Více informací a rezervace: 

tel.: 724 811 636
e-mail: info@vzcentrum.cz
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Městská knihovna
Městská knihovna Sv. Čecha pořádá prodejní výstavu obrazů 

a grafik Františka Hály z Peček a prodejní výstavu „Květinové 
objekty a zakázková vazba“ Simony Klímové. Jste srdečně zvá-
ni. Obě výstavy budou otevřeny od 1. do 31. března 2016.

Zveme vás do prostor malého sálu Kul-
turního střediska města Pečky, kde jsme 
připravili program přednášek na I. pololetí 
letošního roku. Věříme, že přijmete naše po-
zvání k přátelskému setkání a zvolená téma-
ta vzbudí váš zájem.

O nás: Česká křesťanská akademie o. s. 
je nezisková instituce, která se hlásí k uplat-
ňování křesťanských, kulturních a morálních 
hodnot ve společnosti s cílem přispět kul-
turně vzdělávacím programem. 

Prezidentem České křesťanské akademie 
o. s., je Prof. PhDr. Dr. Tomáš Halík. V sou-
časné době má přes 1800 členů, sdruže-
ných v 74 místních skupinách, které působí 
v rámci celé České republiky. Místní skupina 
ČKA v Pečkách zahájila svou činnost před 
13 lety. Od té doby uspořádala nespočet se-
tkání při přednáškách, autorských čteních či 
koncertech a patří mezi nejaktivnější místní 
skupiny v rámci ČKA.

Přednášky pořádáme 1-2x měsíčně v od-
poledních hodinách. Jsou otevřené pro 
všechny věkové skupiny s možností dotazů 
po přednášce. Upřednostňujeme neformál-
ní setkání, vstup na přednášky a koncerty 
není vázán poplatky ani členstvím v ČKA.

Ke spolupráci zveme osobnosti našeho 
města a uznávané odborníky veřejného ži-
vota, působících v různých institucích, např. 
pracovníky Regionálního muzea, Národního 
archivu, Národního památkového ústavu 
či profesory vysokých škol. S jejich pomo-
cí připravujeme témata přínosná k rozvoji 
osobnosti. Podnětné návrhy posluchačů na 
obsah jednotlivých přednášek přenášíme do 

dalších aktivit. 
Působíme při 

Kulturním středisku 
v Pečkách, spolupra-
cujeme s městem 
a místními podnika-
teli. Společně s far-
ním sborem Česko-
bratrské církve evan-

Místní skupina České křesťanské 
akademie v Pečkách

gelické a Kubistinem  o. s. se podílíme na 
kulturních programech v Jubilejním chrámu 
M. J. Husa. 

V loňském roce, u příležitosti 90. vý-
ročí povýšení města, jsme zde uspořádali 
koncert duchovní hudby Musica da Chie-
sa s P. Jaroslavem Konečným a Tomášem 
Najbrtem. Dále k 600. výročí upálení M. J. 
Husa jsme se podíleli na organizaci kom-
ponovaného pořadu Mistru Janovi s láskou 
s Alfrédem Strejčkem a Margot Koláčkovou 
a Rodinném koncertu Tomáše, Lenky a Lud-
mily Pergerových.

Vánočním koncertem s Dagmar Vaňkáto-
vou, Josefem Vaňkátem a Vratislavem Jam-
borem v prostorách velkého sálu Kulturního 
střediska, jsme jako každoročně zakončili 
roční cyklus.

Informace o místní skupině ČKA Pečky 
společně s aktuálním programem najdete 
na webových stránkách www.akademie-
pecky.wix.com/akademie. Akce jsou rov-
něž pravidelně zveřejňovány v kalendáři akcí 
na webových stránkách města či Pečeckých 
novinách.

Ludmila Švandová, 
předsedkyně místní skupiny ČKA Pečky

Milá paní učitelko Lenko,
rádi bychom Vám poděkovali a prostřed-

nictvím Pečeckých novin vyjádřili naši úctu 
k Vaší odvedené práci v Mateřské škole Ma-
šinka Pečky - ve třídě Jablíčko.

Naše děti díky Vám chodily do školky 
s velkým nadšením a my rodiče jsme se vždy 
těšili na každé setkání s Vámi. Každému dí-
těti jste se věnovala individuálně a podle 
jeho potřeb. Utírala případné slzičky a při-
pravila vždy dokonalý program tak, že hned 
zapomněly na stesk (po rodičích). Vaše ná-
pady na přípravy besídek a nezapomenu-
telná rozloučení s předškoláky byly vždy 
tak dokonalé, že dokázaly do našich tváři 
vehnat úsměv a sem tam i tu slzičku dojetí. 
Byl to vždy otisk Vašeho nadšení pro tuto 
práci a důkazem, že jste paní učitelkou ce-
lým srdcem a na správném místě. 

O to víc nás mrzí, že jste své působení 
v této třídě musela ukončit a kvůli jedné lid-
ské ješitnosti nemohla ani letošní předško-
láky dovést do konce předškolní docházky 
(školního roku). Díky Vám jsou však perfekt-
ně připravené na vstup do velkého světa 
školáků a plni nezapomenutelných vzpo-
mínek. Tuto školku jste povýšila na víc než 
jen na místo pro předškolní docházku a Váš 
odchod je proto velkou ztrátou.

Paní učitelko Lenko - jsme Vám vděčni za 
Vaši péči o naše dětičky, vážíme si Vaší od-
vedené práce a přejeme Vám mnoho úspě-
chů ve Vašem dalším profesním, ale i sou-
kromém životě.

Nelze než dodat ještě jednou VELKÝ DÍK!!
Jana Kvízová

Poděkování

Dne 7. března 2016 uply-
ne 10 let, co nás navždy 
opustil náš milovaný tatí-
nek a dědeček pan Miloš 
Bláha z Dobřichova.

Stále vzpomínají 
dcera Alena s rodinou 
a syn Miloš s rodinou

12. března 2016 tomu 
bude 5 let, co vzpomene-
me smutného výročí úmr-
tí naší maminky Růženy 
Beranové z Peček.

Vzpomínají dcera, 
syn a manžel

Společenská kronika

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

 9. 3. TOULKY PRAŽSKOU PŘÍRODOU 
  - Doc. RNDr. Václav Ziegler, CSc. 
 30. 3. KAREL IV. A JEHO DOBA                             
   - Mgr. Libor Gottfried 
 6. 4. MAROKO, OD PÍSEČNÝCH DUN 
  K ATLANTIKU - Ing. Eva Krátká 
 20. 4. ZANIKLÉ ŽIVNOSTI V PEČKÁCH 
  - Miroslav Hartman 
 4. 5. CESTA SEDMI KOSTELŮ
  - MgA. Jan Drška 
 18. 5. ŘÁD ZLATÉHO ROUNA A JEHO 
  NOSITELÉ - Mgr. Vladimír Rišlink 
 8. 6. KRÁLOVSKÉ ŠPANĚLSKO
  - Mgr. Ladislava Babková

Program přednášek ČKA
vždy ve středu od 17:00
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Výroční valná hromada AFK Pečky

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

Fotbalový klub dlouhodobě řeší potřebu 
pořízení nové sekačky na sekání fotbalové-
ho hřiště a okolní travnaté plochy městské-
ho stadionu. Po nezdarech čerpání příspěv-
ků z různých dotačních titulů KÚ Středočes-
kého kraje a MŠMT, nám finančně pomohlo 
město Pečky, které ze svého rozpočtu na 
přelomu měsíců únor/březen 2016 nový 
stroj zakoupí. V návaznosti na to fotbalový 
klub plánuje z vlastních zdrojů a svépomo-
cí postavit garáž zahradní techniky, nářadí 
a materiálu k údržbě. Nové investice tak po-
mohou zajistit a zlepšit údržbu v areálu.

Bude se stavět

V sobotu 23. 1. 2016 od 17.00 hodin se 
v budově ZUŠ v Pečkách konala výroční val-
ná hromada Amatérského fotbalového klu-
bu Pečky. Účastníky čekal delší program, 
protože se zároveň jednalo o valnou hroma-
du volební. Kromě voleb do výkonného vý-
boru proběhlo slavnostní vyhodnocení nej-
úspěšnějších sportovců v uplynulé fotbalové 
sezóně 2014/2015, zazněla zpráva o činnosti 
organizace přednesená předsedou panem 
Jaroslavem Lukášem, zpráva o hospodaření 
za rok 2015 a finanční úvaha na rok 2016 
přednesená Zdeňkem Buřičem a také zhod-
notili sportovní výkony jednotlivých muž-
stev za rok 2015 samotní trenéři.

Předseda klubu kromě jiného ve své zprá-
vě vyzdvihl spolupráci se zástupci města 
a ocenil ochotu lidí pracovat pro fotbalový 
klub. Poděkování patřilo sponzorům, kteří 
pomáhají při financování klubu a jeho akcí. 
V neposlední řadě poděkoval hráčům, tre-

Nejúspěšnějšími sportovci AFK Pečky        
v sezóně 2014/2015 byli oceněni:

Michal Dekastello, nejlepší střelec 
 mužstva přípravky r. 2008
Tomáš Müller, nejlepší střelec 
 mužstva přípravky r. 2007
Petr Axamit, za vzornou účast 
 v mužstvu mladší přípravky
Samuel Svatuška, nejlepší střelec 
 mužstva přípravky r.2006
Vojtěch Kozák, nejlepší střelec 
 mužstva přípravky r.2005
Štěpán Vrba, za vzornou účast 
 v mužstvu starší přípravky
Filip Horák, nejlepší střelec 
 mužstva žáků r.2004
Patrik Műller, nejlepší střelec 
 mužstva žáků r.2003
Ondřej Fejfar, za vzornou účast 
 v mužstvu mladších žáků
David Levkiv, nejlepší střelec 
 mužstva starších žáků
Filip Sosvor, za vzornou účast 
 v mužstvu starších žáků
Tomáš Jedlička, nejlepší střelec 
 mužstva dorostu
Jan Malý, za vzornou účast 
 v mužstvu dorostu
Filip Bortlik, nejlepší střelec 
 B mužstva dospělých
Štěpán Růžička, nejlepší střelec 
 A mužstva dospělých
Petr Hanzelín, za vzornou účast 
 v mužstvu dospělých

Prodej slepiček
Drůbež Červený Hrádek opět

Při prodeji slepiček - výkup králičích kožek  - cena dle poptávky.                          

Informace: Po-Pá  9.00 - 16.00 h
telefon: 601 576 270 / 606 550 204 / 728 605 840

24. března 2016                                                                                       

Pečky - parkoviště u ZZN od 14.55 hodin

prodává slepičky typu Tetra hnědá 
a Dominant ve všech barvách

Stáří 14- 19 týdnů / cena 149 - 180,- Kč/ks

Prodej se uskuteční:

nérům, vedoucím a ostatním členům, kteří 
pomáhají v pokračování tradice AFK Pečky.

V závěru výroční valné hromady nechy-
běla ani diskuze. Výroční schůzi navštívilo 
celkem 54 účastníků. Všem zúčastněným 
děkujeme, že si našli čas a projevili zájem 
o dění fotbalového klubu. 

Oceněným fotbalistům patří gratulace 
k dosažení vynikajících sportovních úspěchů 
a ostatním členům poděkování za aktivní 
činnost v organizaci.

Usnesením valné hromady byli pro ná-
sledující období do výkonného výboru AFK 
Pečky zvoleni: Jaroslav Lukáš, Jaroslav Vorlí-
ček, Zdeněk Buřič, Tomáš Švára, Štěpán Rů-
žička a Ondřej Soukup. 

Fotografie a více informací k fotbalovému 
dění najdete na našich internetových 

stránkách www.afkpecky.cz

! ŘÁDKOVÁ iNZERCE ZDARMA !
CENÍK PLOŠNÉ iNZERCE

S účinností od 1. 2. 2016 byly ceny inzerce v Pečeckých novinách stanoveny takto:

 celá novin. strana ČB 2 000,- Kč BAREVNĚ 3 000,- Kč
 1/2 novin. strany ČB 1 000,- Kč BAREVNĚ 1 500,- Kč
 1/4 novin. strany  ČB 500,- Kč BAREVNĚ 750,- Kč
 1/8 novin. strany ČB 250,- Kč BAREVNĚ 375,- Kč

K výše uvedeným cenám bude připočteno DPH v platné výši (nyní 21 %). 

Slevy u opakovaných inzercí:
předplacená inzerce na ½ roku = 1 inzerce zdarma
předplacená inzerce na 1 rok = 2 inzerce zdarma 

Inzeráty posílejte na e-mail: info@vzcentrum.cz
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Květná neděle je označení pro šestou 
a zároveň poslední postní neděli. Připomí-
ná jednak slavný vjezd Ježíše do Jeruzalé-
ma a zároveň se při bohoslužbách předčítá 
zpráva o umučení Ježíše Krista tzv. Pašije 
(utrpení – latinsky Passio). Název svátku je 
odvozen od květů, jimiž bývají kostely vy-
zdobeny a které mají připomínat palmové 
větve, jimiž lid vítal Ježíše. V našich zemích 
se k tomuto účelu užívá tzv. kočiček, tedy 
vrbových větviček s částečně rozvitými pu-
peny.

Modré pondělí: Na Modré pondělí dě-
tem a studentům začínaly jarní prázdniny. 

Šedivé úterý: V tento den hospody-
ně uklízely a vymetaly pavučiny. Ani jeden 
z těchto dnů nebyl výjimečný z hlediska li-
dových zvyků. Větší roli hrály dny nadchá-
zející.

Škaredá středa (Sazometná či Čer-
ná): Jidáš ten den na Ježíše žaloval. Sazo-
metná - vymetávaly se saze z komína, Smet-
ná. V tento den se nemá podle lidové pově-
ry nikdo škaredit, protože by mu to mohlo 
vydržet každou středu v roce.

Zelený čtvrtek: Tento den byl dnem 
odpuštění. Rodiny se modlily a všichni se 
omyli rosou, která bránila onemocnění šíje 
a dalším nemocem. Uklízelo se a smetí se 
odnášelo na křižovatku cest, aby se nedr-
žely v domech blechy. Aby stavení opustil 
hmyz a myši, zvonilo se paličkou o hmoždíř. 
Na Zelený čtvrtek utichaly zvony - „odlétaly 
do Říma“. Znovu se rozeznívaly na Bílou so-
botu. Místo zvonů se však ozývaly ve vsích 
dřevěné řehtačky a klapačky - „klapání“, 
scházeli se v odpoledních hodinách chlapci 
a dívky a říkali říkanky o Jidášovi. Dodne-
ška se právě tento den objevuje na pultech 

Tradice velikonočního týdne

pečivo - „jidáše“, které se i dříve podávalo 
namazané medem.

Velký pátek: Toto byl den hlubokého 
smutku a dodržoval se přísný půst - na pa-
mátku ukřižovaného Ježíše Krista. Také výz-
doba kostelů byla tento den chudá a písně 
se zpívaly bez doprovodu varhan. Někde 
i na Velký pátek nahrazovaly řehtačky hlas 
zvonů a oznamovaly poledne a ranní i ve-
černí klekání. Chodilo se s velkým hlukem po 
vesnici, děti s řehtačkami honily Jidáše. Ne-
mělo se pracovat na polích (hýbat se zemí), 
nemělo se prát prádlo. Přesto symbolem 
Velkého pátku byla voda - tou se lidé omý-
vali pro zdraví, vykrápěl se chlév a omývala 
zvířata. Také se tento den děly zázraky - zem 
se otevírala, aby ukázala své poklady. 

Bílá sobota: Ještě před východem slun-
ce se muselo uklidit, vybílit stavení, vyme-
talo se novým koštětem. Pekly se mazance, 
beránci a také chléb. Chlapci pletli pomlázky 

z vrbových proutků, vázali se březové vět-
vičky a zdobila se vajíčka. 

Boží hod velikonoční: Ze soboty na 
neděli došlo ke zmrtvýchvstání Ježíše Krista. 
Noc byla označována za „velkou“ - a odtud 
název Velikonoce. V neděli se také začala jíst 
tradiční velikonoční jídla - vejce, mazanec, 
beránek, víno a chleba - vždy od ranní mše 
posvěcená. Tento den byl také ve znamení 
pojídání dobrých pokrmů, klobás, nádivek 
a dalších. Na Boží hod se setkávaly jen nej-
bližší rodiny, bez přátel a známých.

Velikonoční pondělí: Tomuto dni se 
také říkalo Červené pondělí. Brzy ráno vy-
cházeli chlapci - koledníci s pomlázkami 
šlehat děvčata, aby z nich vyhnali nemoci 
a lenost. Dostávali od děvčat malovaná va-
jíčka a cukroví. Proutí, ze kterého se pomláz-
ky pletly, byla přisuzována životodárná síla. 
Kdo dostal pomlázkou, ten omládl.

Čerpáno z :www.ceskevelikonoce.cz

Ceník služeb poskytovaných Pečeckými službami, s.r.o. 
pro občany platný od 1. 1. 2016

Služba Sazba % DPH celkem
práce elektrikáře nebo kvalifikované profese (Kč/hod.) 235,00 21 284,35
práce dělníka (Kč/hod.) 195,00 21 235,95
stříhání živých plotů (Kč/hod.) 240,00 21 290,40
drcení větví strojně (Kč/hod.) 500,00 21 605,00
dovoz materiálu IVECO (Kč/km) 21,00 21 25,41
dovoz MULTICAR M25 (Kč/km) 16,00 21 19,36
dovoz traktorem ZETOR (Kč/km) 21,00 21 25,41
přistavení valníku (Kč/den) 200,00 21 242,00
Pick up (Kč/km) 11,00 21 13,31
Zametací vůz (Kč/mth) 1000,00 21 1210,00
poskytnutí výsuvné plošiny s obsluhou (Kč/hod.) 340,00 21 411,40
poskytnutí traktoru vč. Vleku s obsluhou (Kč/hod.) 530,00 21 641,30
poskytnutí multikáry s obsluhou (Kč/hod.) 505,00 21 611,05
zalévání (včetně obsluhy + voda) (Kč/hod.) 400,00 21 484,00
poskytnutí traktoru s radlicí (Kč/hod.) 400,00 21 484,00
poskytnutí motorové pily s obsluhou (Kč/hod.) 300,00 21 363,00
sekání trávy křovinořezem (Kč/hod.) 300,00 21 363,00
poskytnutí vysavače listí (s obsluhou) (Kč/hod.) 550,00 21 665,50
malotraktor VEGA (bubnová sekačka, mulč) (Kč/hod.) 450,00 21 544,50
prostoj (Kč/hod.) 100,00 21 121,00
fekální vůz (3 m3) vč. Likvidace odpadu (Kč/hod.) 650,00 15 747,50
nakladač UNC (Kč/hod.) 600,00 21 726,00
Zetor s podkopem (výkopové práce) (Kč/hod.) 700,00 21 847,00
skrápění komunikací M26 (Kč/hod.) 700,00 21 847,00

Ceník nájemného stavební 
mechanizace

platný od 1. ledna 2016
Mechanizace Cena za den

Řezač spár RS 400/450
(cena bez opotřebení 
kotouče)

450 Kč

Vibrační deska, 
hmotnost 70 kg

400 Kč

Elektrické sbíjecí kladivo 350 Kč

Elektrocentrála malá 
max. výkon 1kVA, 
1x zásuvka 220 V

250 Kč

Elektrocentrála velká 
max. výkon 3,8 kVA, 
2x zásuvka 220 V, 1x380 V

350 Kč

Nůžky na živý plot 
OLEO - MAC

150 Kč

Křovinořez Husqvarna 
535 RxT

300 Kč

Motorová pila 
Husqvarna 372 XP

300 Kč

Při vícedenním půjčení účtujeme 
20 % slevu na den.

Ceny jsou uváděny bez DPH.
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Pokud chcete i Vy přispět 
do Pečeckých novin, využijte těchto 

kontaktních údajů a míst: 
Listinné dokumenty přijímají 

kanceláře:

Vzdělávací centrum Pečky 
 Po - Čt   -------------- / 13:00 - 17:00
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 / ---------------- 

Dokumenty v elektronické podobě 
zasílejte na adresu info@vzcentrum.cz. 

Uzávěrka veškerých příspěvků 
(max. délka 1/2 strany A4 ve formátu 

Word, foto v samostatném souboru, letá-
ky ve formátu 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.

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
Papírnictví pí. Karbusové 

(Masarykovo nám.)
Květiny pí. Špikové (Masarykovo nám.)
Restaurace Na Hřišti (Velké Chvalovice)

 1. 3. - 31. 3.  Prodejní výstava dekorací Simony Klímové 
   „Květinové objekty a zakázková vazba“
   Knihovna Svatopluka Čecha Pečky
   Prodejní výstava obrazů a grafik Františka Hály „Inspirace“ 
   Knihovna Svatopluka Čecha Pečky
 1. 3. - 8. 3.  „Filmový týden zdarma“ (výpůjčka filmů, pouze pro registrované 
   zákazníky) - Knihovna Svatopluka Čecha Pečky
 1. 3. - 4. 4.  Prodej šitých výrobků s tématem Velikonoc z chráněné dílny 
   PINS Přelouč „Velikonoce z Přelouče“ 
   Knihovna Svatopluka Čecha Pečky
 1. 3. 18:00 Učitelský koncert
   ZUŠ Pečky
 3. 3. 17:00 Operka Podivné věno
   ZUŠ Pečky
 5. 3. 15:00 „Kdo si hraje nezlobí“- odpoledne plné deskových her 
   a hlavolamů - Knihovna Svatopluka Čecha Pečky
  15:00 Velikonoční falešný patchwork – tvořivá dílna 
   (pro dospělé a děti s doprovodem)
   Vzdělávací centrum Pečky
 6. 3.  13:00 Povídání s cvičitelkou Pavlou Vokřálovou spojené s praktic. 
   ukázkami nevidomého klienta a jeho psa 
   „Víte, co znamená ,asistenční pes‘?“ 
   Knihovna Svatopluka Čecha Pečky
 8. 3.  Křeslo pro hosta – Zdeněk Troška
   KD Svět Český Brod
 9. 3. 17:00 Přednáška Toulky pražskou přírodou (ČKA)
   Kulturní středisko Pečky
 10. 3. 19:30 Zdeněk Vřešťál a Neřež – folkový koncert
   KD Svět Český Brod
 11. 3. 20:00 Sportovní ples AFK Pečky
   Kulturní středisko Pečky
 12. 3. 08:30 37. Pečecká desítka Memoriál Jardy Kvačka
   Lesopark Pečky
  15:00 Dominik Václav Spudil - autorské čtení a autogramiáda 
   kolínského autora - Knihovna Svatopluka Čecha Pečky
      čas bude upřesněn „Den s audioknihou“ – seznámení nejen klientů Pečovatelské 
   služby se službou městské knihovny - kavárnička a dílna PS
  15:00 Pletení z papíru – velikonoční věnce (pro dospělé a děti 
   s doprovodem) - Vzdělávací centrum Pečky
 13. 3. 14:00 Jarní enkaustika – dětská dílna
   MC Pramínek Dobřichov
 16. 3. 17:30 Žákovský koncert
   ZUŠ Pečky
 17. 3. 09:30 Poznej svět všemi smysly – aktivity pro děti
   MC Pramínek Dobřichov
 19. 3.  14:00 „Kurz korálkování, drátování – velikonoční ozdoby“ sobotní 
   odpoledne s lektorkou Zdenou Eichlerovou. 
   Knihovna Svatopluka Čecha Pečky
  13:00 Vítání jara – velikonoční slavnosti (město Pečky, VCP)
   Kulturní středisko Pečky
 20. 3. 14:00 Malování pastely pro děti
   MC Pramínek Dobřichov
 24. 3. 19:30 Chantal Poullain – recitál, chansony
   KD Svět Český Brod
 30. 3. 17:00 Přednáška Karel IV. a jeho doba (ČKA)
   Kulturní středisko Pečky
 1.4. 18:00 Noc s Andersenem
   MC Pramínek Dobřichov


