
Veřejné projednáVání 
návrhu Strategického plánu 

rozvoje města Pečky 2016-2026
15. 6. 2016 v 15:30 hod., 

Obřadní síň Městského úřadu 
v Pečkách (2. patro)

Program:
1/ Seznámení s obsahem 
    Strategického plánu
2/ Představení cílů, priorit, opatření 
    a konkrétních aktivit v oblastech:
    • Sport, kultura, školství, soc. služby
    • Investice, doprava, infrastruktura
    • Životní prostředí
    • Podnikání, cestovní ruch
3/ Diskuze a náměty na úpravu návrhu 
    Strategického plánu

Těšíme se na Vaši účast na jednání 
i společnou práci na rozvoji našeho města. 

Za realizační tým: 
Milan Urban, starosta města

Cecilie Pajkrtová, tajemnice MěÚ
Věra Růžičková, ved. odb. správy majetku
Stanislav Kocourek, zástupce externího 

zpracovatele 
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Pro obyvatele Dobřichova bylo datum      
5. 5. 2016 více než povšimnutelné. Důvo-
dem bylo nahrazení nebezpečných panelů 
stezky z roku 1972 asfaltovým povrchem. 
Tuto cestu, spojující část Peček a soused-
ního Dobřichova okolo Westernu, využíva-
jí nejvíce občané sousedního Dobřichova, 
proto se Pečky celá léta, kromě zajištění ve-
řejného osvětlení a zimní údržby, k výměně 
povrhu neměly.

Při jednáních o odkoupení pozemků pod 
rybníkem Benešák, kde obec Dobřichov 
vlastnila celkem 2.182m2 bylo dohodnuto, 
že pozemky budou převedeny na město 
Pečky výměnou za dokončenou rekonstruk-
ci tohoto chodníku, a to bezúplatně.

Dne 13. 5. 2016 bylo předáno dokončené 
dílo zhotovitelem, firmou HALKO stavební 
společnost, s.r.o. Nová Ves, která opravu 
provedla. Velkým problémem zde bylo vy-
pořádání se s odvedením dešťových vod od 
sousedních nemovitostí. V souvislosti s tím 
byl jeden sloup veřejného osvětlení vymě-
něn a druhý  posunut mimo krajnici stezky, 
právě kvůli snížení okolního terénu. 

 Jelikož stavba byla prováděna pouze na 
ohlášení stavby, bylo možné fyzickou reali-
zaci díla zahájit již v jarních měsících letoš-
ního roku. Opravy dalších komunikací, ze-
jména rekonstrukce ulice Nová Velké Chva-
lovice a  zhotovení chodníku a stezky  Velké 
Chvalovice, čekají na stavební povolení. Na 
ukončení vodoprávního řízení čeká i rekon-
strukce vodovodního a kanalizačního řadu 
ul. K. H. Borovského.

Věra Růžičková, vedoucí odboru 
správy majetku města

registrujte si svůj e-mail k odběru aktualit 
z města pečky a jeho organizací na: 

www.pecky.cz
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O parkování v parku a jiném
V poslední době se stále častěji setkávám 
s dotazy: Proč je v době konání zápasů 
a tréninků AFK Pečky vjezd do parku le-
mován automobily hráčů a diváků? Proč 
se prohání za zákazem vjezdu podél 
dětského hřiště auta a motorky hráčů, 
dorostenci počínaje a hráči A mužstva 
konče? Proč i ten nejmenší žáček musí na 
hřiště autem? Asi jsou věci na fotbal pří-
liš těžké nebo jezdí na hřiště jen návštěvníci 
bez řidičáku? Popravdě tomu nerozumím. 
Dopravní značka platí pro všechny! Hraju 
lední hokej od svých sedmi let a nikdy jsem 
na zimáku neparkoval. A věřte, že hokejová 
výstroj něco váží. V posledních letech bylo 
do areálu, který AFK užívá, investováno 
nemálo finančních prostředků. Jen za po-
slední roky to bylo oplocení celého hřiště, 
automatický závlahový systém, v letošním 
roce město zapůjčilo na údržbu hrací plochy 
nový sekací stroj v hodnotě 241.000,- Kč. Je 
takováto podpora města samozřejmostí? 
Měli bychom přidat i park jako parkovací 
plochu pro aktivity AFK? Opravdu by nešlo 
zaparkovat u ZUŠ nebo v proluce u lékárny 
a těch posledních pár metrů dojít? To by ni-
komu, a zvláště sportovcům, neublížilo. Jde 
jenom o to chtít. O tom, proč není u Parkha-
ly kolík, jsem toho slyšel už mnoho. Sportu 
zdar a fotbalu zvláště!

Milan Paluska, místostarosta

pronájeM BYTU 
ve Velkých Chvalovicích 176

Bezbariérový byt 
o rozloze 35 m2 

(1 pokoj s kuchyňským 
koutem, předsíň, koupelna, 

WC) je určen pro osoby 
se sníženou soběstačností.

Žádosti zasílejte na adresu: 
Městský úřad v pečkách 

Masarykovo nám. 78 
pečky 289 11

pronájeM proSTor SLoUŽíCíCH podnIKání
Restaurace Klub (přízemní prostory 168,53 m2)

   Tř. Jana Švermy 255, Pečky

Podmínky pronájmu: 
 • Nájemné 6.000,- Kč/měsíc
 • Zálohy na služby 4.000,- Kč/měsíc
 • Provozní doba do 22:00 hodin
 • součástí provozování restaurační činnosti 
    bude i zajištění provozu baru 
    u hlavního sálu KS Pečky – dle potřeby

Žádosti zasílejte na adresu: 
Městský úřad v Pečkách, Masarykovo nám. 78, Pečky 289 11

Z květnových jednání rady města pečky
• Na základě doporučení bytové komise byl dalšímu občanu Peček přidělen městský byt, 

tentokrát č. 3 v č.p. 1042.
• Rada města schválila uzavření příkazních smluv  mezi městem Pečky a Profesionálové a.s. 

Hradec Králové na zpracování a administraci veřejných zakázek:
  • Zateplení Kulturního střediska Pečky za cenu 18.150,- Kč vč. 21% DPH, 
     (zakázka malého rozsahu) 
  • Rekonstrukce komunikace Nová, Velké Chvalovice za cenu 27.709,- Kč 
     vč. 21% DPH, (režim  zjednodušeného podlimitního  řízení)
  • Stezka pro pěší a cyklisty, Velké Chvalovice za cenu 27.709,- Kč 
     vč. 21% DPH, (režim  zjednodušeného podlimitního  řízení) 
• Radou města bylo odsouhlaseno zveřejnění veřejné zakázky malého rozsahu na re-

alizaci stavební akce „Doplnění veřejné osvětlení a místního rozhlasu ve Velkých 
Chvalovicích v ul. Ke Hřišti“. Hodnotícím kritériem bude nejnižší nabídková cena bez 
DPH. Výběrové řízení proběhne 6. června 2016 ve 13 hodin na MěÚ Pečky, členy komise 
pro otevírání obálek a hodnocení cenových nabídek byli zvoleni: Milan Paluska (místosta-
rosta), Pavel Krejčí (investiční technik), Jana Zindrová (referent odboru výstavby).

 Seznam uchazečů:  ENERGOFINAL  s.r.o., Karel Vaníček, Radim 
  František Dvořáček, Pečky 
  AZ  ELEKTROSTAV a.s., Nymburk 
  MATEX HK s.r.o., Hradec Králové 
  AVE KOLÍN, s.r.o., Kolín 
• Na spoluúčast k poskytnuté dotaci na zajištění pořízení nové koupací vany do Pe-

čovatelské služby města Pečky bude z investičního fondu města uvolněna částka cca 
30.000,- Kč. 

• Pro školní rok 2016–17 byla Mateřské škole Mašinka Pečky udělena výjimka z počtu 
dětí, a to následně: 

  Třída Beruška 27 dětí Třída Domeček 27 dětí 
  Třída Jablíčko 27 dětí  Třída Klubíčko 27 dětí 
  Třída Kytička 27 dětí  Třída Sluníčko 27 dětí 
  Třída Lištička 25 dětí 
• Jako vítězný uchazeč veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku akce „Výměna 2 ks 

vchodových dveří, hlavní vchod Zdravotní středisko v Pečkách byla vybrána firma TE-
LECON SERVIS spol.s.r.o., Praha 8 za cenu 287.598,- Kč vč. 21% DPH. Rada města pověřuje 
starostu Milana Urbana uzavřením smlouvy o dílo s vybranou firmou.

• Rada města schválila poskytnutí neinvestiční dotace  T. J. Sokol Velké  Chvalovice , z.s. ve 
výši 5.000,- Kč na na úhradu nákladů souvisejících s uspořádáním akce  „Dětský den ve 
Velkých Chvalovicích“. 

• Pro případ přidělení dotace na akci „Zateplení objektu čp. 255 - Kulturní středisko 
Pečky“ RM schválila vypsání veřejné zakázky na stavební práce zadávané jako zakázka 
malého rozsahu. Hodnotícím kritériem bude nejnižší nabídková cena bez DPH. Předpo-
kládaná hodnota veřejné zakázky je 5.48 mil. Kč bez DPH. 

 Seznam uchazečů: 1. STAKL stavby a střechy s.r.o., Vrbová Lhota
  2. STAFIKO Poděbrady spol. s.r.o., Poděbrady
  3. Václav Vojtěch, Velim
  4. V. P. Procházka s.r.o., Nebovidy 
  5. Stavební sdružení PMJ Hořátev 
  6. Daniel Šperk, Budiměřice 
• RM schválila nákup technologického zařízení pro kabelovou televizi ve výši 48.000,- 

Kč bez DPH, které umožní analogový příjem televizních programů i v budoucnu.



Výběrové řízení na pozici 
Sociální pracovník 

Městského úřadu pečky
• částečný pracovní úvazek 0,5 na dobu   
   neurčitou  
• od 1. září 2016 nebo dohodou 
• zákl. požadavky: vyšší odborné nebo  
   vysokoškolské vzdělání sociálního směru 
   znalost příslušných právních předpisů  
   (Zákony č. 359/1999 Sb., č..366/2011 Sb.)
   praxe v oblasti sociálních služeb výhodou
• přihlášky do 15. června 2016 

Více informací: Cecilie Pajkrtová, 
tajemnice MěÚ Pečky  

tel. 321 785 570, 607 025 406
www.pecky.cz

pozor na rychlost
Řidiči osobních aut, kteří přijíždějí do Vel-

kých Chvalovic ze směru od Milčic, se setkají 
hned na kraji zástavby s digitálním měřičem 
rychlosti. V případě rychlé jízdy mají sundat 
nohu z plynu a zpomalit. To se však v mno-
ha případech neděje a lidé bydlící v blíz-
kosti silnice si právem na bezohledné řidiče 
stěžují.  Radar byl několik týdnů nefunkční 
a neukázněných řidičů přibylo. Dobrá rada 
zní: dbejte na dodržování pravidel silničního 
provozu, ať vás rychlá jízda zbytečně nestojí 
pokutu.

Ztráty a nálezy  

Stalo se vám, že jste ztratili osobní dokla-
dy, peněženku nebo klíče?  Ukradl vám ně-
kdo jízdní kolo nebo mobilní telefon? Tyto 
věci jsou nejčastějšími nálezy, se kterými se 
při své činnosti setkáváme.   Pokud poctivý 
nálezce nález odevzdá, evidujeme ho v se-
kretariátu městského úřadu a rádi vrátíme 
zpět majitelům. Při ztrátě jízdního kola nebo 
mobilního telefonu doporučujeme navštívit 
Obvodní oddělení Policie České republiky 
v Pečkách a ztrátu nahlásit. Není vyloučeno, 
že policisté později kolo či telefon naleznou 
a naším prostřednictvím se vrátí původnímu 
majiteli.

Cecilie Pajkrtová, tajemnice města
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je na co se těšit

Těsně před letními prázdninami padne 
verdikt Státního fondu životního prostředí 
OPŽP o přidělení dotace na zateplení Kul-
turního střediska Pečky (zasklení lodžie, 
výměna posledních oken, fasáda, střecha). 
Budeme vybráni, či nikoliv? 

Připravena je i architektonická studie 
(MgA. Jan Drška) na rekonstrukci interiéru 
této budovy. Odbor správy majetku města 
v současnosti pracuje na přípravě podkladů 
zadávací dokumentace pro výběr projekční 
kanceláře na vypracování projektové doku-
mentace. Tato rekonstrukce bude limitová-

na stavem městské pokladny. Proto se počí-
tá s její postupnou realizací. První v pořadí 
je plánován výtah, nezbytností je kompletní 
řešení sociálního zařízení, nové řešení top-
ného systému (kotelna je již po rekonstruk-
ci), elektroinstalace, rekonstrukce občerst-
vení a šatny (vzájemná výměna dispozice), 
prostupnost obou sálů a přísálí, propojení 
s přilehlou „zahradou“, klubovny. Je na co 
se těšit! Studii rekonstrukce KS si je možno 
prohlédnout na:
www.pecky.cz/kulturni-stredisko.

-jk-

Kolik nás stojí naši miláčci
V roce 2015 zaplatilo město Pečky za 

nákup papírových souprav na psí exkre-
menty do 22 košů v intravilánu města 
36.000,- Kč.

Z důvodů úspor proto budou majitelé 
psů na úklid po svých miláčcích používat 
místo stávajících papírových sáčků (1,- Kč/
ks) levnější - černé plastové (0,20 Kč/ks).

Sazby poplatků za psa zůstávají ve 
stejné výši jako v minulém roce (splatné 
do 15. 2. 2016!): za prvního psa chované-
ho v rodinném domku 200,- Kč, za každého 
dalšího 300,- Kč; za psa chovaného v domě 
se  dvěma a více byty 500,- Kč, za každého 
dalšího 500,- Kč; poplatek pro držitele psa – 
důchodce 200,- Kč za každého psa.

Víte, jaké číslo známky má váš pes?
Jana Zindrová, referent odboru výstavby

pronájeM proSTor SLoUŽíCíCH podnIKání
dům služeb (přízemní prostor 28 m2), Komenského 184, pečky

Podmínky pronájmu: 

 • Nájemné  2.100,- Kč/měsíc

 • Zálohy na služby    1.200,- Kč/měsíc

 • od 1. 8. 2016

Žádosti zasílejte do 5. 7. 2016 

na adresu Městského úřadu v Pečkách, Masarykovo nám. 78, Pečky 289 11
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jehličnany stonají 
S následkem suchého období, které po-

stihlo v loňském roce celé Česko, se budou 
stromy vyrovnávat velmi těžko a to nejen 
v letošním roce, ale i v dalších letech. To 
se samozřejmě týká i našeho parku, kde 
jsou vysázeny listnaté i jehličnaté stromy. 
Suchem oslabené stromy poskytují vhod-
né podmínky pro rozšíření hmyzu a rozvoj 
kořenových hnilob. Na stav stromů okamži-
tě reaguje podkorní hmyz a v případě jeh-
ličnatých, především smrkových porostů, 
zejména lýkožrout lesklý, lýkožrout matný 
a smrkový. Napadají oslabené stromy, kdy 
samečci nalétávají na stromy a vyhlodáva-
jí komůrky, do kterých oplodněné samičky 
dále vyhlodávají v lýku matečné chodby, 
v nichž jednotlivě kladou vajíčka. Vylíhlé 
larvy se po čase v kukelné komůrce v kůře 
kuklí a zakládají novou generaci brouků. 
Napadený strom po čase usychá. Ochranou 
před kůrovcem ve velkých lesních porostech 
je, že se pokácí zdravý smrk, který vlivem 
pokácení a teploty ovzduší vyměšuje uhlo-
vodíkové terpeny a ten se použije jako lapák 
– návnada na kůrovce. Návnada se pak musí 

kontrolovat a včas spálit. Jako další možnost 
proti přemnožení kůrovce je použití fero-
monových lapačů. 

Výskyt škůdců byl zaznamenán i v na-
šem parku. Krátce po zimě bylo v parku 
odstraněno několik suchých stromů, které 
ohrožovaly osoby pohybující se v něm. Si-
tuace se však opakuje a s nástupem teplého 
jarního období se škůdcům daří velmi dob-
ře. V měsíci květnu se viditelně zvětšil 
počet suchých stromů, které budou muset 
být odstraněny. Jedná se 10 ks stromů. MěÚ 
Pečky (po konzultaci s odborníky) nainsta-
loval čtyři feromonové odparníky, z nichž 
se uvolňují účinné látky pro odchyt škůdce. 
Pomocí těchto odparníků se bude snažit re-
dukovat škůdce tak, aby nedošlo ke kalamit-
nímu rozšíření, jehož následkem by mohlo 
být vykácení především smrků v parku. 
V připravovaném strategickém plánu rozvo-
je města na roky 2016-2026 bude i návrh, 
jakým směrem pracovat na rozvoji a úpravě 
parku v příštích letech. 

Hana Pokorná, 
referent odboru životního prostředí

naši hasiči 
Jednotka Sboru dobrovolných hasičů je 

od 1. 10. 1999 zařazena do kategorie JPO-II. 
Jako taková je určena k řešení mimořádných 
událostí (požáry, povodně, technické havá-
rie, úniky nebezpečných látek, .... atd.) ne-
jen na území našeho města, ale i v širokém 
okolí (zpravidla do vzdálenosti odpovídající 
cca 15 minutám jízdy, ale není to pravidlem). 
V případě vyhlášení poplachu vyjíždí jednot-
ka minimálně 1 vozidlem s posádkou 1+3 
(velitel, řidič-strojník, 2 hasiči) do 5 minut. 
Celkový počet členů jednotky je v současné 
době 16. Vyhlášení poplachu se provádí po-
mocí SMS zpráv a signálů na pagery. Vyhla-
šování poplachu pomocí sirén se v Pečkách 
nepoužívá už asi 10 let. Proto můžete sirény 
slyšet pouze každou první středu v měsíci, 
kdy probíhá jejich zkouška nebo při signálu 
všeobecná výstraha, který byl použit napo-
sledy při povodních v roce 2013. 

Členové i jednotka samotná prochází 
neustálým vývojem a zdokonalováním. Vy-
lepšuje se technika, a to klade stále vyšší 
nároky na její obsluhu i na členy jednotky. 
V minulých letech se nám pomocí dota-
cí a z prostředků města podařilo nakoupit 
hydraulické vyprošťovací zařízení, včetně 
všech potřebných doplňků. Tím ovšem pří-
prava na výjezdy k dopravním nehodám 
neskončila. Všichni členové jednotky museli 
projít náročným výcvikem nejen na vypro-
šťování osob z havarovaných vozidel, ale 
hlavně i důkladným výcvikem poskytování 
první pomoci. Bez těchto znalostí by byla 
zakoupená technika téměř zbytečnou inves-
ticí. Ale dobrá věc se podařila a po splnění 
všech požadavků byla naše jednotka, ofici-
álně od 1. 1. 2016, zařazena mezi jednotky 
s tak zvanou předurčeností pro řešení do-
pravních nehod. Kromě profesionálních ha-

sičů jsme tak jedinou jednotkou sboru dob-
rovolných hasičů v okruhu asi 40 km, která 
je takto zařazena. 

V loňském roce jsme vyjížděli k 96 
událostem. Jednalo se hlavně o požáry, 
dopravní nehody, technické pomoci (např. 
odstraňování spadlých stromů, čerpání vody 
atd.). Naší prací však nejsou pouze výjezdy. 
Mimo ně udržujeme svěřenou techniku, 
musíme se neustále zdokonalovat a prohlu-
bovat svoje znalosti, ale i opakovat si to, co 
už známe. Za tímto účelem bychom např. 
v letošním roce rádi zakoupili dataprojektor, 
který nám při školeních velmi pomůže. Další 
činností, které se věnujeme, je preventivně 
- výchovná činnost. Spolupracujeme s oddí-
lem mladých hasičů (my jim říkáme „Spo-
tíci“), pořádáme exkurze pro školy i školky 
nejen z Peček. A troufám si říci, že málok-
teré dítko v Pečkách a okolí ještě nevidělo 
našeho „smajlíka“ nebo „berušku“ na naší 
přilbě. (Děti vědí :-) ) Při těchto činnostech 
odpracovali členové jednotky společně více 
než 3000 hodin. 

Naše jednotka je vybavena dvěma cister-
novými automobilovými stříkačkami (CAS) 
značek LIAZ 101 a Tatra 815. Dále pak do-
pravním automobilem (DA) VW Transpor-
ter. Ve vozidlech CAS jsou umístěny všechny 
potřebné věci pro úspěšné zdolání požáru 
(izolační přetlakové dýchací přístroje, hadi-
ce, plovoucí čerpadla, pily, rozbrušováky, 
osvětlovací technika, radiostanice apod.) 
Ve vozidle LIAZ jsou navíc, na úkor men-
šího množství vody, umístěny technické 
prostředky pro zásahy u dopravních nehod 
a technických zásahů (hydraulické vyproš-
ťování, pneumatické zvedací vaky, velká lé-
kárnička a prostředky pro poskytnutí první 
pomoci i u dopravních nehod, nosítka pod 
vrtulník, atd.) 

Budete-li mít chuť se k nám podívat (tře-
ba s dětmi), zastavte se, pokud nás uvidíte 
ve zbrojnici. Určitě Vás neodmítneme.

Petr Dürr, velitel
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rozhovor s Adriánou Borovičkovou, 

jednatelkou společnosti Pečecké služby s.r.o.
Již skoro pět let (od 1. ledna 2012) jste 

jednatelkou Pečeckých služeb s.r.o. Jak 
se díváte na uplynulé roky práce v této 
společnosti?

Jako na velký znalostní posun. Znalost 
a kvalifikaci považuji za jednu ze zásad 
úspěšnosti. Bohužel tak, jako většina ma-
lých společností s velkým záběrem činnos-
tí, se i já musím potýkat s tím, že nejsme 
100% odborníky napříč všemi obory, nej-
sem obklopena specialisty, kteří mi hlídají 
časté a zásadní změny v legislativě se všemi 
povinnostmi pro provoz, trendy, konkurenci 
a směr jakým se v tom či onom oboru ubí-
rat. Člověk je stále více zatížen informačním 
přehlcením a je obtížné přetvořit pracovní 
prostředí, náplň a práci… na to opravdu 
podstatné a tím snížit tlak na všechny zú-
častněné. Ale vše má své výhody, naše práce 
má k jednotvárnosti a automatizaci hodně 
daleko a každý z nás se musí vypořádat 
s multifunkčností. Ale možnost svobodně 
uplatnit kreativitu dělá práci daleko zajíma-
vější a motivující. 

O co všechno se v Pečkách PS starají? 
Jsme společností zřízenou za účelem 

provozování vodovodu a kanalizace včetně 
ČOVky, zabezpečení čistoty města, která 
zahrnuje údržbu zeleně, sečení trávy, ruční 

a strojní čištění silnic, zimní a letní údržbu 
komunikací. Svoz komunálního a separo-
vaného odpadu, provoz sběrného dvora, 
hřbitova. Součástí údržby majetku města 
je i správa veřejného osvětlení, veřejného 
rozhlasu, drobné opravy komunikací, údrž-
ba městského mobiliáře a další činnosti pro 
zřizovatele.

Jako místní firma se snažíme poskytovat 
své služby i občanům a široké podnikatelské 
veřejnosti, okolním obcím. Konkrétně  -  ná-
kladní a kontejnerová doprava, práce drob-
nou technikou - úpravy pozemků, výkopy, 
sekání či údržba zahrad. Stavíme na vstřícné 
ceně, principu blízkosti a věřím, že i kvalitní 
službě.

S jakým rozpočtem hospodaříte a s ko-
lika zaměstnanci zajišťujete své služby? 

Společnost má obrat kolem 25 mil. a čítá 
kolem 25 - 30 zaměstnanců. V sezóně naše 
řady rozšiřují zaměstnanci z úřadu práce. 
Nebývá to pravidlem, ale letošní „ posila“, 
především na každodenní ruční úklid města 
a provádění drobných stavebních prací, je 
skutečným pomocníkem.

A slovo závěrem? 
Děkuji svým spolupracovníkům za ocho-

tu se učit, nebránit novotám a tvořit. Tím 
zajistit, že technické služby budou zdra-
vou konkurenceschopnou organizací, kte-
rá bude přispívat ke zkrášlování města, při 
nezbytném zajištění prostředků na novou 
techniku, s kvalifikovanými a spokojenými 
zaměstnanci. 

Děkuji za rozhovor, Jana Kusá

1. inspirativní workshop v rámci MAp vzdělávání Kolín
V úterý 19. 4. 2016 se v Centru rozvoje 

podnikání v Kolíně uskutečnil 1. inspirativní 
workshop projektu Místí Akční Plán vzdělá-
vání Kolín, který realizují Místní akční skupi-
na (MAS) Podlipansko, MAS Zálabí a město 
Kolín. Cílem projektu je zkvalitňování vzdě-
lávání v ORP a propojování (síťování) všech, 
kdo se na vzdělávání dětí do 15 let podílejí.

Workshopem provázel Mgr. Ivan Černov-
ský. Necelých sedm desítek účastníků uvítal 
ve zrekonstruovaných prostorách Kolínské-
ho zámku místostarosta Kolína Mgr. Micha-
el Kašpar. 

Přítomným pedagogům, zástupcům zři-
zovatelů škol, představitelům dalších škol-
ských a volnočasových institucí a organizací 
a rodičům pak Prof. PhDr. Alena Vališová, 
CSc. nabídla krátké a osobité zamyšlení nad 

tématem autority v příspěvku Jak získávat 
a neztrácet autoritu. Manažerka projektu 
Iveta Minaříková posléze posluchačům po-
drobněji představila projekt MAP vzdělávání 
na Kolínsku, jeho cíle a užitečnost pro zain-
teresované subjekty (pedagogy, rodiče, ško-
ly, zřizovatele a jiné organizace).

Následně se účastníci rozdělili do čtyř 
pracovních skupin dle předem zvolených 
témat:

• Společné vzdělávání - Mgr. Martina 
Habrová (Člověk v tísni) 

• Mateřské školy - aktuální problémy 
dneška - Mgr. et Mgr. Jakub Švec (MANTA 
EDU) 

• Polytechnická výchova v mateřských 
a základních školách 

• Mgr. Dagmar Divišová (Nadace Deposi-
tum Bonum)

• Mgr. Lukáš Kačer (6. ZŠ v Kolíně) 
• Po čem rodič touží aneb co rodič chce 

nebo by měl chtít - Mgr. Jindřich Monček 
(Soukromá Základní škola JEDNA RADOST) - 
Mgr. Pavel Kraemer, Ph.D. (Institut pro pod-
poru inovativního vzdělávání)

Ve skupinách vedených lektorem a mo-
derátorem účastnící formou interaktivní 
diskuze a praktických nácviků a ukázek řešili 
daná témata i témata přesahová. Výstupy 
jednotlivých pracovních skupin moderátoři 
prezentovali v závěrečné části všem účast-
níkům. 

Samotnému ukončení 1. inspirativního 
workshopu předcházela malá ochutnávka 
z oblasti polytechnického vzdělávání, při 
níž Barbora Vítová představila projekt Malá 
technická univerzita, skrze který děti ma-
teřských a základních škol hravou formou 
získávají informace a představu o projekto-
vání, stavění a jiných technických profesích, 
a stanou se opravdovými staviteli a projek-
tanty, kteří s nově nabytými znalostmi bu-
dují modely různých staveb (mosty, sloupy 
vysokého napětí aj).

Díky zájmu a proaktivnímu přístu-
pu posluchačů proběhl 1. inspirativní 
workshop v příjemné a tvořivé atmosféře 
a úspěšně odstartoval vzdělávací aktivity 
projektu MAP vzdělávání Kolín.   

Výstupy jednotlivých workshopů nalez-
nete na http://mas.podlipansko.cz/v-realiza-
ci/map-kolin 

V Kolíně dne 21. 4. 2016
Mgr. Michaela Michlová
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U Tří kulí

Jsem rád, že areál bývalého výkupu ovo-
ce a zeleniny hned vedle sokolovny má no-
vého majitele, neboť očividně chátral zrovna 
tak, jako přilehlá sokolovna. Od restituentů 
jej v roce 2014 koupila firma Pivnička s.r.o. 
výroba kontejnerové techniky. A jejímu 
majiteli (z Ratenic) se v podnikání daří. Zá-
kazníky nachází v komunální sféře a podle 
svých slov je jediným omezujícím faktorem 
rozšíření firmy nábor kvalitních a pracovi-
tých zaměstnanců – zámečníků a svářečů                 
(www.pivnicka.eu, 775 225 977).

A jaká je historie tohoto areálu? 
Datum výstavby domu čp. 137, zřejmě 

majitelky Anny Rozsypalové, mi bohužel 
není znám. Sousední sokolovna byla po-
stavena roku 1898 panem Josefem Jouzou 
a podle zápisů starosty Václava Kremla je 
v roce 1902 uveden i jako majitel čp. 137. Na 
rozlehlém prostoru okolo domu měl ohra-
du na uhlí. V již zmiňovaném roce na něj 
nechal postavit kolny. V roce 1908 v tomto 
areálu jeho bratr Václav vybudoval stáje 
pro koně. O tři roky později prošel dům čp. 
137 rozsáhlou přestavbou na nájemní byty. 
Bydlel zde např. p. Švanda, p. Káninský, p. 
Dobiáš, pí. Hovorková, p.Trojan.

 V letech 1916 až 1920 se zde budují 
přístavby dílen na výrobu pryže a v roce 
1918 tu pak vzniká firma ROZMACH na 
výrobu obuvi, která zanikla v roce 1925. 
Dne 6. 12. 1924 kupuje celý areál pražská 
firma HAGO Kučera spol. Kostelecký (dále je 
uváděn jen Kostelecký) na výrobu kávovin. 
Přestavbu fy Rozmach na pražírnu provedl 
stavitel Holeček z Peček. V době čp. 137 jsou 
zřízeny kanceláře. V roce 1948 je tato firma 
znárodněna na n.p. Kávoviny. Po roce 1950 
jsou z celého areálu zřízeny vojenské sklady. 
Okolo roku 1960 zde vzniká provoz výkupu 
ovoce a zeleniny. Roku 1964 byla z objektu 
bývalé pražírny vybudována tzv. bananárna 
na dozrávání banánů a sklad jablek. Dům 
čp. 137 slouží jako kanceláře a dva byty. 

Pokud pozvednete svůj zrak do štítu 
této budovy, možná vás překvapí právě ty 
tři zazděné kule, po kterých je pojmenová-
na. František Volák uvádí v kronice „Pečky 
v době nové“, že v tomto domě býval také 
hostinec „U tří kulí“, bohužel bez dalších 
podrobností. Nemáte o něm bližší infor-
mace? Kontaktujte, prosím, redakci PN               
(info@vzcentrum.cz).

Jan Karbus, kronikář města

Co to byla pečecká kysibelka
V místech, kde se kříží Pečecký potok se 

silnicí z Peček směrem na Velké Chvalovice 
se vlevo ve smíšeném lesíku nachází pramen 
minerální vody zvaný ,,Kysibelka“. Název 
pochází ze zkomoleniny německého názvu 
„Kyselka“. Pečecký potok pramení několik 
desítek metrů jižněji a to z mokřadů mezi 
nadjezdem a měnírnou. Druhý pramínek 
je pod úpatím nadjezdu. Do potůčku ústí 
odpadní kanál z bývalé Tony, který je v sou-
časné době suchý. Z historie je známo, že 
při hledání vody pro tovární potřebu pe-
čecké rafinérie cukru zde byla na pozemku 
rolníka Hrázkého ve dnech 12. 4. až 13. 6. 
1912 navrtána vrtem hlubokým 185,4 m 
minerální voda. Majitel tam následně vy-
stavěl malý zděný domek jako plnírnu. Pra-
men měl značnou sílu: výparek 3,755 mg, 
volného kysličníku uhličitého 1,5 g v litru. 
Důkazem zvýšeného obsahu kationtů troj-
mocného železa byly rezavé lahve. Říkalo 
se, že se tato minerálka nesměla dodávat 
do obchodní sítě, neboť by byla konkurencí 
pro Poděbradku (ač byla kvalitnější), asoci-
ace lázní to nepovolila. V neprospěch pana 
Hrázkého, který měl již pro prodej nakoupe-
né lahve a natištěné etikety. Já jsem tam pro 
ni chodil pravidelně. Pan Hrázký nebo jeho 
paní tam v určité dny v týdnu odpoledne če-
povali do donesených láhví, kterým po cestě 
domů bouchaly  špunty. Později jsme měli 
špunty gumové, vyklápěcí. Voda byla moc 
dobrá a pěkně škrábala v krku. 

Letník
Zajímají mě staré fotografie, dokumenty, 

například rodné listy, vysvědčení, propou-
štěcí papíry odkudkoli, zkrátka všechno, 
co připomíná staré časy. Někdy se mi do 
rukou dostanou zajímavé věci, v poslední 
době kniha Věstníků Poděbradska a soused-
ních okresů, týkající se historie, národopisu 
a školství, rok vydání 1903. Namátkou knihu 
otvírám a do oka mi padne jméno Dobři-
chov. A tím se dostáváme k tomu divnému 
slovu v nadpisu.

„Za dobu poddanství sedlského lidu vy-
bíraly milostivé vrchnosti různé dávky, jichž 
pouhá jména jsou nyní dosti záhadná. Zvláš-
tě důležitá byla letník, poplatek to z krav 
o Letnicích vybíraný. Týž dostávali i faráři.“ 
Tak se praví ve věstníku. Jak to bylo v Dob-
řichově?

V roce 1766 farář dostával letník z Dob-
řichova, Cerhenic, Radimi, Peček, Ratenic, 
Cerhýnek a Žabonos, a to z každé krávy tři 
krejcary. Konkrétně v Dobřichově majitel 
Kouřimského sedlského gruntu č. 9 Jansta, 
musel faráři kromš desátku v žitě a ovsu 
odevzdat letníku tři krejcary z každé krávy 
a na Zelený čtvrtek několik vajec.

Farářem byl tehdy Josef Narcissus Mar-
šálek, v roce 1794 byl zvolen kanovníkem 

vyšehradským, pět let poté se vzdal fary 
a odešel na Vyšehrad.

Neměl se pan farář špatně, „když ve jme-
novaných obcích bylo posvícení, posílal si 
pro koláče, jež dáti osadníci byli povinni. 
V čas vybírání desátku dávali mu Cerheničtí 
a z Radimě sýr a beránka.“ Konala se tehdy 
prosebná procesí, například do pečeckých 
polí. Obec byla povinna dát duchovnímu 
správci oběd nebo tři kopy grošů. O hmot-
né úrovni dobřichovské fary svědčí to, že r. 
1677 k budově patřila maštal pro šest koní 
a další pro čtyři koně, kravín pro deset krav, 
„ chlívek a jiné příležitosti pro dobytek sviň-
ský a pernatý.“

Za faráře Maršálka došlo 29. 5. 1785 prá-
vě o letnicích k vykradení kostela. Lupiči m. 
j. sebrali ciborium, vysypali z něj hostie a ně-
které rozházeli na cestě k Cerhenicům. Podle 
písmáka a milčického rychtáře Vaváka v té-
mže roce byly vyloupeny kostely v Sadské, 
Lysé, Mochově, Kostomlatech, Žabonosích, 
Plaňanech a ve Skramníkách. Jedenáct zlo-
dějů bylo chyceno, nikdo se s nimi nemazlil.

Časy se hodně změnily, Boha se kostel-
ní lupiči nebáli tehdy, tím méně se ho bojí 
dnes.

-zf-

V době, kdy Tona vybudovala chromov-
nu a zřídila odpadní kanál, který ústil 20 m 
od prameniště do potůčku, jsme si tam pro 
vodu všichni chodit přestali. Došlo k likvida-
ci plnírny, devastaci celého systému a do-
časnému opuštění tohoto zdroje minerální 
vody. To bylo asi v roce 1960. Nové úpravy 
se okolí vrtu dočkalo až roku 1966, kdy zde 
byla zřízena i studna s pumpou. Bohužel 
pouze do jara roku 1988, kdy vše definitivně 
zchátralo.

Ve dnech 7. - 9. 3. 2014 byl vrt z iniciativy 
nového majitele, který ho spolu s přilehlým 

okolím koupil, převrtán a vyčištěn odbor-
nou firmou IGNES. Vše proběhlo úspěšně, 
jímaná minerální voda byla několikrát pod-
robena rozboru s dobrými výsledky. Mi-
nerálka má poděbradskou strukturu a při-
rozené stopové prvky. Po otevření vyvěrá 
v dostatečném množství sama. Vrt je zatím 
zabezpečen proti mrazu a chráněn mobil-
ním domkem.

O dalším záměru ohledně celého vrtu se 
s majitelem jedná, není však v jeho zájmu 
současný stav měnit.

Jan Karbus, kronikář města
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středisko pečky

Městská knihovna Svatopluka Čecha 
v Pečkách pořádá ve spolupráci 

s panem Josefem Ptáčkem 
a Památníkem národního písemnictví 

VýSTAVU KopIí děL 
ZdeňKA BUrIAnA 

s názvem 

„Malíř ztraceného času“, 
která proběhne 

od 6. do 30. 6. 2016 
v prostorách knihovny. Jste srdečně zváni.

Zlatá sezóna 
dAnCe Studia Anet

V letošní sezóně máme již čtyři soutěžní 
skupiny od nejmenších dětí až po dospě-
lé. Soutěžíme v kategorii Show dance, ve 
které využíváme všech stylů tance, přede-
vším se jedná o street dance, modern dance 
a Bhangru.

„Mrňouskové“ (3 - 7 let) tančí teprve od 
září 2015, a přesto natrénovali choreogra-
fii „We will rock you“. Ze tří soutěží si hned 
dvakrát vybojovali zlaté medaile v Poděbra-
dech a v Děčíně. 

„Hopíci“ (8 - 12 let) tančí druhým rokem. 
S choreografií „Trochu jiná pohádka“ letos 
sbírají jedno zlato za druhým a z osmi sou-
těží mají sedmkrát 1. místo.

Junioři (12 - 15 let) se se svou choreogra-
fií „Travel India“ pokaždé umístili na pohá-
rových příčkách, z toho čtyřikrát na 1. místě.

„Bomba Ladies“ (dospělí nad 25 let) na-
trénovaly choreografii s názvem „Nestíháš? 
Uvolni se…“, která na všech soutěžích sklí-
zela pohárová umístění. 

V letošním roce jsme se opět zúčastnili 
soutěže Festivalu tanečního mládí. Vítěz-
stvím v regionálním kole jsme postoupili 
na Mistrovství České republiky v Litomě-
řicích, kde jsme se probojovali až do finále. 

Tímto bychom chtěly poděkovat všem 
tanečníkům DANCE Studia Anet za výborné 
taneční výkony a skvělou atmosféru na sou-
těžích. Velké díky také patří rodičům za je-
jich neustálou podporu během celého roku.

Rády bychom vás pozvaly na Závěrečné 
vystoupení všech skupin, které se bude 
konat ve středu 8. 6. 2016 od 18 hodin 
v sokolovně v Pečkách.

Chcete také umět tančit, soutěžit a vy-
hrávat? Přijďte na trénink už v červnu. 
Bližší informace na nových stránkách                        
www.studioanet.cz a FB: DANCE Studio 
Anet         Anet a Ivet Šebestiánovy, trenérky

Minigolfový turnaj pro veřejnost „ O dra-
čí pohár“ se konal v rámci oslav Dne města. 
Počasí bylo docela dobré, ale chladné. Přes-
to se turnaje zúčastnilo deset hráčů. Hrála 
se dvě kola a čtyři nejtěžší dráhy se vyne-
chaly. V kate-
gorii dětí zví-
tězila Pavlína 
Vrzalová, která 
se svým tatín-
kem zvítězila 
i ve dvojicích. 
O další místa se 
dělili sourozen-
ci Jakub a Petr 
Šimonovi.  Je-
jich tatínek si 
odnesl pohár za první místo. 

Na Den města nám počasí nepřálo, byla 
velká zima, proto se program uskutečnil 
v prostorách Kulturního střediska Pečky. 
Děti měly možnost nechat se namalovat, 
Roman jim vyráběl z balónků různá zvířátka, 
vyzkoušet si mohly hod na draka, lov rybi-
ček, chůdy a minigolf. V programu vystou-
pily členky Sdružení taoistického tai chi ze 
skupiny v Pečkách. Několik ukázek měl Sokol 
Pečky a děti ze Studia Anet, krásně zazpíva-
ly Kuňky z Chotutic a taneční ukázky před-
vedly dívky z tanečního kroužku Let ś Dance 
a DC Glow. Program ještě zpestřil muzikálo-
vý zpěvák Michal Smrkovský. Bylo to příjem-
né odpoledne s vysokou úrovní ukázek dětí 
i dospělých. 

Poslední den v dubnu patřil čarodějnic-
kému rejdění pod sáňkovačkou. Opékaly se 
buřty a soutěžilo se.

Věra Šuková, ředitelka KS

pouze pro ženy!
Vzdělávací centrum spolu s městskou 
knihovnou zvou všechny ženy, které 
si chtějí odpočinout a prožít odpoled-
ne plné relaxace a čerpání energie, na 
workshop Udělej si čas jenom pro sebe - 
18. června 2016, 14:00 – 18:00, podkroví 
místní knihovny, 350,- Kč, rezervace nut-
ná. Více na: www.pecky.cz/aktuality

příměstský tábor 2016
27. června se ve Vzdělávacím centru Peč-
ky rozjíždí první letošní běh cyklu pří-
městských táborů. Loňský premiérový 
ročník se setkal s velkou odezvou „kli-
entů“ (43 dětí) i jejich rodičů, proto pro 
letošek zvyšujeme počet běhů na čtyři, 
pro šedesát dětí z Peček i okolí. Letošní 
témata: pohybově-taneční, anglický (2x) 
a přírodovědný. Už je plno :-), pouze vol-
ná místa náhradníků (724 811 636).

relaxace s hlínou
Poslední předprázdninový keramický 
kurz pro všechny „zkušené“, i pro ty, 
kteří si chtějí vyzkoušet tuto techniku se 
otevírá 2. června ve Vzdělávacím centru 
Pečky. Lekce pro děti (15:00, 16:00) i do-
spělé (17:00 – 19:00) opět vede výborná 
keramička Petra. 4 lekce za cenu - děti 
260,- Kč, dospělí 600,- Kč (včetně mate-
riálu – hlína, glazury a výpalu).

Jana Kusá, koordinátor
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nová školní zahrada

Naše škola dostala od města do pronájmu nové prostory. 
Je to pozemek za budovou Policie ČR. Rozhodli jsme se, že ho 
přeměníme na novou školní zahradu. Požádali jsme o grant 
do programu Škola pro udržitelný život. Současně s tím jsme 
o pomoc požádali i zřizovatele - město Pečky a rodiče (pro-
střednictvím SRPŠ). Vzhledem k tomu, že nám všichni vyšli 
vstříc, můžeme začít.

     Prvním krokem bylo posekání pozemku, na kterém rostla 
tráva, ve které by se možná ztratili někteří naši menší žáčci...

     Nu a v sobotu 14. 5. 2016 jsme se sešli na první společné 
brigádě rodičů. Počasí vyšlo a nejen to. Sešlo se tu téměř 40 
rodičů i se svými dětmi. Za tři hodiny jsme udělali spoustu 
práce. Rozprostřeli jsme hromady zeminy, které nechalo do-
vézt město. Vysekali jsme přebytečné křoví i invazivní pleve-
le - křídlatku japonskou (Reynoutria japonica). A čekalo nás 
i překvapení. V místě, kde měla být jenom hlína, se najednou 
objevila betonová plocha, na kterou naše lidské síly nestači-
ly. A tak nastoupila mechanizace a díky Pečeckým službám 
se nám podařilo odstranit beton, který na zahradu rozhodně 
nepatří. Zbyl čas i na popovídání si a na malé občerstvení. 
Celá akce se vydařila a náš dík patří všem, kteří přišli ve svém 

volném čase udělat něco užitečného pro naši školu a děti, které budou 
zahradu po dokončení využívat.  

Ještě nás tu čeká spousta práce. Dokončit zemní úpravy, vybudovat 
venkovní učebnu, skleník, záhonky, jezírko, zasázet ovocné stromky 
a keře, ... Budeme vás i nadále informovat o tom, jak práce pokračují 
a rádi všechny uvítáme jak na příští brigádě (slíbil jsem, že bude spojena 
s opékáním špekáčků :-), tak i po dokončení všech prací na prohlídce no-
vých školních prostor. Luboš Zajíc, ředitel školy

proč je nová školní kuchyň malá…
Nová školní kuchyň začíná dostávat svoji 

konečnou podobu. Někteří kolemjdoucí se 
podivují, jak je možné, že je nová kuchyně 
tak malá a jestli jsme nezapomněli něco do-
stavět… 

Nezapomněli, nebojte se. Nová stavba, 
která vyrostla za stávající jídelnou je jenom 
částí celého komplexu. Kromě nové stavby, 
která je nyní dokončována, bude součás-
tí školní jídelny i současná výdejna. V nové 
části budou sklady, přípravny a zázemí pro 
kuchyň. Současná výdejna bude od základů 
přebudována a v ní bude hlavní část kuchy-
ně – varný blok. Drobné úpravy budou čekat 
i samotnou stravovací část. Především by se 
měl zlepšit výdej jídel i odebírání a mytí špi-
navého nádobí.

Prostor pro setkávání, který by mohl být 
využíván nejen školou, ale i pečeckou veřej-
ností. No a nad těmito oběma objekty by 
měla být vybudována tělocvična, která vyře-
ší problémy se školním tělocvikem a umožní 
rozvoj sportovních činností ve městě.

A pak už by měl být tento komplex oprav-
du hotov. A rozhodně ne malý. Ale to bude 
vyžadovat ještě hodně času, energie, financí 
a trpělivosti. A pak se můžeme pustit do dal-
ších staveb, jako jsou centrální šatny, pod-
krovní prostory…. Nu pořád bude co dělat, 
aby naše škola mohla co nejlépe fungovat 
jako centrum vzdělávání a vzdělanosti v na-
šem městě.

Luboš Zajíc, ředitel školy

Ale ani to ještě není všechno. Nová pří-
stavba skutečně vypadá jako malý souroze-
nec vedlejší velké budovy školní družiny. Ale 
i to se má časem ještě změnit. Za přístavbou 
kuchyně by ještě měla být dostavěna aula. 

Celostátní kola soutěží
Koncem dubna se naši žáci zúčastnili 

celostátních kol soutěží Finanční gramot-
nost, SAPERE – vědět, jak žít a Tuta Via Vi-
tae - Bezpečná cesta životem pro občana 
EU. Tato celostátní kola, která se uskutečnila 
v areálu benediktinského opatství EMAUZY 
v Praze, měla stejnou organizaci soutěže. 
Soutěžní týmy z jednotlivých krajů byly na-
losovány do dvou semifinálových kol, vždy 
po sedmi soutěžních týmech. Těchto sedm 
týmů se utkalo o postup do finálového kola, 
kam postupovaly dva nejlepší týmy.  Žáci 
prostřednictvím notebooků odpovídali na 
jednotlivé soutěžní otázky. Počet přiděle-
ných bodů záležel na správnosti a rychlosti 
odpovědi. Pokud všechny týmy odpověděly 
správně, získal tým s nejrychlejší odpovědí 
sedm bodů a ten nejpomalejší pouze jeden 
bod. Často rozhodovaly desetiny sekundy 
a v několika případech i setiny sekundy. 

V úterý 26. dubna nás v soutěži Finanč-
ní gramotnost, která se letos konala pod 
záštitou prezidenta České republiky Miloše 
Zemana, reprezentovali Nela Sedláčková 
(IX.B), Evelin Jedlik (IX.A) a Libor Kozák 
(VII.B). Soutěž již tradičně zahájil Miroslav 
Singer, guvernér České národní banky.  Naši 
žáci podali vynikající výkon. V celkovém po-
řadí obsadili 5. místo.

Následující den se nás do Prahy vydaly 
reprezentovat dva týmy a to v soutěži SAPE-

RE – vědět, jak žít“, která byla uspořádána 
pod záštitou Svatopluka Němečka, minist-
ra zdravotnictví ČR.  V I. kategorii žáků 1. 
stupně nás reprezentovali Lucie Zápotoč-
ná, Lenka Čejková a Martin Rycka, všich-
ni z V.A. V II. kategorii žáků 2. stupně nás 
reprezentovali, Nela Sedláčková (IX.B), 
Míša Gremlicová (VIII.B) a Miloš Hotovec 
(VII.A). Oba týmy se velmi snažily a podaly 
výborný výkon. U mladších se však projevila 
nervozita, která trochu zpomalila rychlost 
jejich odpovědí. Celkově obsadili 7. místo. 
Žáci 2. stupně v semifinálovém kole zabojo-
vali a postoupili do finále, kde se umístili na 
třetím místě. 

 Úspěšní jsme byli i ve čtvrtek 28. dubna, 
tentokrát v soutěži Tuta Via Vitae, kde nás 
reprezentovali Matyáš Jošt (V.B), Marek 
Hovorka (IV.B) a Valerie Hamtáková (IV.B). 
Tato soutěž je zaměřena hlavně na otázky 
z oblasti požární, bezpečnostní, zdravotní, 
ale i právní gramotnosti žáků. I zde naši žáci 
po výborném výkonu v semifinálovém kole 
postoupili do finále a celkově se v konkuren-
ci celostátního kola umístili na 3. místě. 

Všem žákům děkuji za vzornou repre-
zentaci, školy, města i kraje. Jsem ráda, že 
i v celostátních kolech jsme dosáhli vyni-
kajících výsledků, protože konkurence byla 
opravdu velká. 

Věra Vernerová, učitelka

Soutěžní poutování 
pro malé i velké 

se SrpŠ při ZŠ pečky

KDY: v sobotu  18. 6. 2016
START: v pečkách před  

ZáKLAdní  ŠKoLoU  mezi  
14:30 - 15:00 hodinou

CÍL: v pečkách na  SoKoLIŠTI
CO VÁS ČEKÁ: Trasa přes 
ratenice se stanovišti 

a otázkami – poznáváme 
okolí peček

Přijďte si s námi a svými dětmi užít 
odpoledne na kole. 

Putování zakončíme na sokolišti, kde 
si můžete opéct buřtíky a vyzvednout 

malé překvápko nebo se věnovat dalším 
sportovním aktivitám...

Srdečně Vás zve Spolek rodičů a přátel 
ZŠ v Pečkách



Z našich škol 9
Školní výlet do Koněpruských jeskyň 

a sklárny nižbor
Dne 25. 4. jsme se se žáky vydali na škol-

ní výlet do sklárny v Nižboře, známé např. 
tím, že  v ní vznikaly sošky Českého lva či 
slavný Stanleyův pohár. Zhlédli jsme huť  
i brusírnu skla. Poté následovala netradiční 
exkurze Koněpruských jeskyň. Proč netra-
diční? Protože si žáci během prohlídky svítili 
na cestu baterkami. O dobrodružství, o kte-
ré se postarala  vtipná průvodkyně, tedy 
nebyla nouze. Během dne se nám dostalo 
nečekaného překvapení - setkání s hercem 
Tomášem Hanákem, který se s žáky rád vy-
fotografoval. 

Celý výlet by se neuskutečnil nebýt spon-
zorů: MěÚ Pečky, pí Mgr. Žertové. Touto 
cestou bych jim ráda za žáky poděkovala.

J. Heroldová, ředitelka školy

V měsíci květnu jsme se s našimi  žáky se-
známili  s tím, co může zahrnovat tzv. respit-
ní péče. Na besedu se zajímavým obsahem 
a názornými ukázkami péče o postižené 
mezi nás přijely odbornice ze Střediska re-
spitní péče „Volno“. Zajímavou formou nám 
představily svoji práci.

naše školka MAŠInKA přijíždí k vám zrovinka
Čtěte dál a dozvíte se, jak děti jaro 
prožily a pěkně se bavily.

Než se rozběhneme na prázdniny, museli 
jsme stihnout spoustu práce. Naše nejmladší 
děti z Berušky a Kytičky měly hodně 
napilno. Berušky a Kytičky si pozvaly do 
třídy maminky a tatínky, babičky i dědečky 
a opět uspořádaly tvořivou dílničku, která 
měla velký úspěch. Obě třídy navštívily 
záchrannou stanici pro zraněné živočichy 
v Poděbradech. Dokonce měly na návštěvě 
ve školce Švejnohovy ovečky, na které se 
přišly podívat děti z ostatních tříd. 

Již tradičně jsme oslavili dva důležité 
svátky, a to Den Země a Den vody. Oběma 
svátkům třídy věnovaly celý týden, kdy byly 
hlavní náplní environmentální a ekologicky 
zaměřené aktivity. Děti z Domečku 
postavily velké čapí hnízdo a popřály Zemi 
hodně čerstvého vzduchu, čistou vodu, 
málo odpadků a samé hodné lidi. Lištičky si 
vypěstovaly skřítky Travňáky a společně se 
Sluníčky podnikly výpravu do Dobřichova 
na Pičhoru, cestou děti hledaly kouzelné 
kameny a pozorovaly vzdálené hory i blízké 
Polabí. Jablíčka byla s Domečky také na 
výletě na dobřichovské Stezce Markomanů, 
ale kromě toho si děti z Jablíčka postavily 
„žížalária“ a pozorovaly dešťovky a jejich 
chodbičky. Pečlivě se o ně staraly, krmily je 
a rosily a pak je vrátily zpět do přírody. 

A jestli jste šli koncem dubna kolem 
školní zahrady, určitě jste se hodně báli! 
Naši malí čarodějové a čarodějnice se na 
vlastnoručně vyrobených košťatech rozlétli 
do parku na dobrodružnou výpravu, na 
jejímž konci je čekal po splnění kouzelných 
úkolů sladký poklad. A kdyby nám trochu 
víc přálo počasí, mohli jsme mít na zahradě 
piknik s grilovaným obědem. Snad se nám 
podaří příště! 

Teď už nás čekají jen třídní besídky, kde 
se rozloučíme s kamarády předškoláky, 
a potom hurá na prázdniny! Dveře školky 
budou zamčené od 25. července a znovu 
se pro děti otevřou 1. září. 

Krásné léto přeje kolektiv učitelek MŠ.
Miroslava Zumrová, ředitelka

Gratulujeme
Ve dnech 6. - 8. května 2016 

se v Plzni konalo ústřední kolo soutěže 
ve hře na akordeon. Naši školu 
reprezentovala Anna Svrčinová 
v III. kategorii, získala 2. místo 

a Eliška Nimburská v VI. kategorii, 
získala 3. místo.třída Beruška

třída Domeček

třída Jablíčko

třída Klubíčko

třída Kytička

třída Lištička

třída Sluníčko
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Basketbalisky Sokola pečky si zahrály semifinále 1. ligy

po - pá 9.00 - 16.00
první soboty v měsíci

9.00 - 12.00

VÝKUP ŽELEZNÉHO ŠROTU, 
KOVŮ, PAPÍRU, POUŽITÝCH 

AKUMULÁTORŮ A ELEKTROMOTORŮ

Nemáte bankovní účet?
Pošleme peníze poštou na vaši adresu.

CerHýnKY 131

• Zajištujeme odvoz železného šrotu 
   nákladním vozidlem
• Vlastní nakládka hydraulickou rukou
• Drobné likvidace v místě nakládky
• Možnost dohody individuálního odběru 
   mimo provozní dobu

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

e-mail: vopavopa2@seznam.cz

Basketbalisky TJ Sokol Pečky, nováček 
naší druhé nejvyšší soutěže, vstupovaly 
do nového ročníku soutěže s cílem umístit 
se do osmého místa a vyhnout se soubo-
ji o udržení. Družstvo se před zahájením 
soutěže posílilo o několik hráček. Do Peček 
zamířily na hostování  juniorské reprezen-
tantky Markéta Loflerová a Tereza Šípová 
z USK Praha, ze Slovanky přestoupily Eva 
Dujsíková, Martina Flašíková, na hostování 
se podařilo získat ještě Michaelu Kaňuko-
vou z Hradce Králové a  Lauru Plačkovou ze 
Slovanky. Našemu družstvu se od úvodních 
kol poměrně dařilo a pohybovalo se v horní 
polovině tabulky okolo šestého místa. Tuto 
pozici jsme nakonec obsadili i po odehrá-
ní základní části. Šesté místo nám zajistilo 
účast v play-off.  Úvodním - čtvrfinálovým 
soupeřem v nadstavbě bylo béčko Žabin 
Brno. V sérii, která se  hrála na tři vítězství 
se nám první dvě utkání v Brně příliš nepo-
vedla. Do odvet v Pečkách jsme vstupovali 
s bilancí 0:2. V domácím prostředí jsme ale  
předvedli velmi dobré výkony a vyrovnali 
stav na 2:2. V rozhodujícím utkání v Brně 
jsme zabojovali. Přestože se zápas lépe vyví-
jel pro domácí, povedlo se nám v závěrečné 
čtvrtině výsledek otočit a postoupit do se-
mifinále. Dalším naším soupeřem byly bas-
ketbalistky BK Tišnov, vítěz základní části 1. 
ligy. Tišnov se netajil cílem postoupit do nej-
vyšší soutěže a roli favorita potvrdil i proti 
našemu družstvu. Zatímco v Tišnově jsme 
hráli bez několika opor a výsledky vyzněly 
jasně pro domácí, třetí  zápas v Pečkách byl 

velmi vyrovnaný a skončil výhrou Tišnova 
o  pouhých šest bodů. Hosté si vítězstvím 
zajistili postup do nejvyšší soutěže.  Přes-
to, že jsme v semifinále neuspěli je postup 
mezi čtyři nejlepší družstva soutěže do-
sud největším úspěchem ženského bas-
ketbalu v Pečkách. Družstvo z malého 
města, jakým jsou Pečky potvrdilo, že se 
u nás ve skromných podmínkách již ně-
kolik let hraje kvalitní  basketbal.

   V individuálních statistikách 1. ligy 
se objevují na předních místech i naše 
basketbalistky.

Nejlépe doskakující hráčkou celé soutě-
že je Eva Dujsíková  s průměrem 9,18 do-
skočených míčů na utkání. Markéta Lofle-
rová je šestá mezi nejlepšími střelkyněmi  
soutěže s 336 body. Anna Hrušková je na 
osmém místě s průměrem 13,48 bodů na 
utkání.  Eva Dujsíková je čtvrtá v užitečnos-
ti – zisky, doskoky, body. Markéta Loflerová 
je s 85,5 % desátá v úspěšnosti proměňo-
vání trestných hodů .

Společnost gurmanstyl s.r.o.

NABÍZÍ ROZVOZ OBĚDŮ A ZÁKUSKŮ
jednotlivcům i firmám v Pečkách a v nejbližším okolí.

 Ceny jídel:
 Jídlo bez polévky 60,- Kč
 Samotná polévka    15,- Kč
 Jídlo s polévkou 65,- Kč

 Objednávku zajistíme:
 1. Telefonicky: 722 783 894
 2. Emailem: chocholapecky@seznam.cz

Jídlo v plastovém jednorázovém obalu, doprava je v ceně. 
Výběr z osmi druhů jídel, každý den na 

www.vozim.cz

1. liga ženy basketbal 
konečná tabulka zákl. část

Certifikovaná  chůva
(s více než desetiletou praxí)

nabízí hlídání dítěte 
ve společnosti svého 1 a půlletého syna.  

Flexibilní/pravidelné hodiny. 
Cena 100,- Kč/hod.  

V případě zájmu možnost začlenění angličtiny. 
3 min od MC Pramínek Dobřichov, 
5 min od nejbližšího dětského hřiště. 

Kontakt: +420 775  466  543
Jana Bartáková/profesionální chůva

1. BK Handicap Tišnov 
 22 16 6 1635:1377   38
2. BK Strakonice B 
 22 15 7 1411:1272   37
3. BK Žabiny Brno B 
 22 15 7 1554:1389   37
4. Sokol Nusle 
 22 13 9 1549:1390   35
5. BK Studánka Pardubice 
 22 12 10 1359:1302   34
6. TJ Sokol Pečky 
 22 12 10 1555:1444   34
7. BA Sparta 
 22 11 11 1518:1468   33
8. BK Kralupy - Junior 
 22 10 12 1413:1448   32
9. VALOSUN KP Brno B 
 22 9 13 1433:1447   31
10. SK UP Olomouc 
 22 9 13 1402:1561   31
11. Bižuterie Jablonec n.N. 
 22 8 14 1331:1493   30
12. Slovan Litoměřice 
 22 2 20 1174:1743   24

Jiří Katrnoška, trenér
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22. 6. vzpomeneme ne-
dožitých 93. narozenin 
naší maminky, babičky 
a prababičky paní Anny 
Votýpkové. Za vzpomín-
ku děkuje dcera s rodi-
nou.

Nezemřela jsem, ne-
boť vím, že budu stále 
žít v srdcích těch, kteří 
mě milovali a kteří stále 
vzpomínají. Dne 25. květ-
na 2016 tomu bylo 13 
let, kdy nás navždy opus-
tila naše milovaná maminka, babička 
a prababička paní Emílie Vrbská. Stále 
vzpomíná a nezapomene dcera Markéta 
s rodinou.

Dne 10. 6. tomu bude 25 
let, kdy zemřel náš milova-
ný manžel, tatínek a děde-
ček pan Jiří Dvořák z Tat-
ců. Dne 18. 6. by oslavil 
své 93. narozeniny. Stále 
vzpomínají manželka, dce-
ry a vnučky.

Dne 22. června 2016 
uplyne 10 let, co nás 
navždy opustil pan Jo-
sef Šenfeld z Peček. 
Stále vzpomínají man-
želka Jaroslava, David 
a ostatní příbuzní.

Vzpomínáme

druhé letošní „Vítání občánků“
V měsíci květnu byli na městském úřadu 
přivítáni další občánkové našeho města. 
Pozvání přijali rodiče Vojtěcha Kysela, Ma-
gdalenky Pavlů, Klárky Železné, Jitky Se-
bestiánové a Pavlíka Kupra.

Dne 23. 05. 2016 oslavi-
la v kruhu rodinném 90 let, 
paní Jiřina Poulová z Pe-
ček. Do dalších let hodně 
zdraví, štěstí a spokojenos-
ti přejí děti, vnučky, vnuk, 
pravnučky, pravnuk a  pra-
pravnouček Matyášek.

  V měsíci červnu slaví svá životní jubilea:
Marie Katrnošková - 80 let
Helena Lacziová - 80let
Dagmar Hotovcová – 80 let
Jitka Kozáková – 80 let
Jitka Michelfeitová – 85 let
Jan Beran – 85 let
Josef Růžička – 85 let
Miloslav Beran – 85 let
Božena Zelenková – 85 let
Alena Švarcová – 90 let
Marie Husová – 90 let

Hodně zdraví a elánu!  

Gratulujeme

Prázdný je domov, smut-
no je v něm, cestička ke 
hřbitovu zůstala jen. 15. 6. 
2016 tomu budou dva roky, 
co nás opustil pan Václav 
Bouma z Dobřichova. Stále 
vzpomíná dcera Vendulka 
a rodina Drmolova.

Dne 11. června 2016 uply-
ne smutný rok, co nás na-
vždy opustil drahý manžel, 
tatínek, dědeček pan Josef 
Drmola. Pracoval vždy do 
únavy, klidu sobě nedopřál. 
Za vše dobré, co vykonal, 
tichý spánek buď mu přán. 
Stále vzpomínají manželka, děti, vnoučata.
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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 
(Masarykovo nám.)

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

 3. 6. 21:40  Letní kino - promítání české pohádky Řachanda 

   (KS Pečky, AFK Pečky)

   (70,- Kč) Fotbalový stadión AFK Pečky, www.kinonakoleckach.cz

 4. 6.  9:30 Pečecká stovka – sportovně turistická jízda pro silniční 

   a trekingová kola (SKC Pečky)

   U Parkhaly, skcpecky.wz.cz

 5. 6. 13:00 X. ročník Dětského dne ve Velkých Chvalovicích 

   (TJ Sokol Velké Chvalovice) Hřiště Velké Chvalovice

  15:00 Závěrečné vystoupení taneční skupiny DC GLOW z Peček

   Kulturní středisko Pečky

  17:00 AFK Pečky – Krakovany („A“)

   Fotbalový stadión AFK Pečky

 6. - 30. 6.  Výstava kopií děl Zdeňka Buriana „Malíř ztraceného času“ (MK)

   Městská knihovna Sv. Čecha Pečky

 6. 6. 17:00 AFK Pečky – FK Kolín „A“ (ml. přípravka)

   Fotbalový stadión AFK Pečky

 7. 6. 18:00 Háčkařská poradna (KLUBKO)

   Vzdělávací centrum Pečky

 8. 6. 17:00 Přednáška Královské Španělsko (ČKA)

   Kulturní středisko Pečky

  17:00 AFK Pečky – FK Kolín „ A“ (starší přípravka)

   Fotbalový stadión AFK Pečky

  18:00 Závěrečné vystoupení tanečních skupin  

   DANCE Studio Anet a Zumba Kids

   Sokolovna Pečky, www.studioanet.cz

 11. 6. 10:15 AFK Pečky – Zásmuky (mladší žáci)

   Fotbalový stadión AFK Pečky

 12. 6. 10:15 AFK Pečky – Sázava (dorost)

   Fotbalový stadión AFK Pečky

 18. 6. 14:00 Relaxační odpoledne pro ženy „Udělej si čas jenom pro sebe“ 

   (VCP, MK)

   Městská knihovna Pečky

  14:30 Soutěžní putování „Odpoledne na kole“ (SRPŠ) 

   Před ZŠ Pečky

  17:00 AFK Pečky – Velký Osek („A“)

    Fotbalový stadión AFK Pečky

 20. 6. 17:00 AFK Pečky – Český Brod „A“ (ml. přípravka)

   Fotbalový stadión AFK Pečky

 21. 6. 18:00 Pletařské poradna (KLUBKO)

   Vzdělávací centrum Pečky

 22. 6. 17:00 AFK Pečky – Český Brod „A“ (st. přípravka)

   Fotbalový stadión AFK Pečky

 24. - 25. 6.  10. ročník hudebního festivalu SAD-SKA FEST 2016

   Jezero Sadská, www.sadskafest.cz

 25. - 26. 6.  XXV. Královské stříbření Kutné Hory

   www.stribreni.cz

řádková inzerce
• Nabízím masáže v pohodlí vašeho 
domova: hloubkové, relaxační, reflexo-
logie, pro těhotné. Dlouholetá praxe, 
profesionální přístup. Přenosný stůl 
a olej zahrnut v ceně: 30min/350,- Kč,  
60min/600,- Kč. Každá 6. masáž za po-
lovic. Jana +420 775 466 543

! 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 1/2 roku = 1 inzerce zdarma

předplacená inzerce na 1 rok = 2 inzerce zdarma 

Inzeráty posílejte na e-mail: info@vzcentrum.cz


