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Prázdniny v Pečkách
Dovolená s rodiči, dětský tábor, pobyt 

u babičky a dědy, u kamaráda, příbuzných, 
na soustředění a … na příměstském táboře. 

Již druhým rokem se otevírají turnusy 
pro děti 1. stupně ZŠ v místním vzdělávacím 
centru. Letos tu ve čtyřech týdenních bězích 
tráví část svých prázdnin 60 dětí z města 
a jeho okolí. V měsíci červenci si mohly vy-
brat z  pohybově  - tanečního a dvou an-
glických. Bylo plno! Dopolední tematické 
bloky s odbornými lektory (Luckou Sukovou 
ze  ZUŠ v Pečkách a Péťou Adamovičovou  - 

učitelkou AJ ), odpolední program (atletický 
stadión, vycházky po zajímavostech města 
i okolí, minigolf, návštěva koňských stájí, 
požární stanice, městské knihovny, hry v Za-
hradě živé, i „koupání „ v horkých dnech na 
zahradě VCP,… ), výborné jídlo v Restauraci 
U Marka, ….. a hlavně kamarádi! Každoden-
ní 9 hodinový maratón zábavy, her, pohybu.

O posledním srpnovém přírodovědném 
běhu si přečtete v příštím čísle PN.

Jana Kusá, organizátor PT v Pečkách

Pravidelné 

ZaSEdáNí 
ZaStuPitElStva 

města Pečky,
 na které jste srdečně zváni, 

se uskuteční dne 

31. srpna 2016 
od 17.30 hodin 

v Kulturním středisku Pečky. 

Na programu jednání bude mj. 
hospodaření města za první pololetí, 
schválení půjček z Fondu rozvoje byd-
lení a prezentace Strategického plánu 

rozvoje města Pečky 2016 - 2026. 
Podrobnosti naleznete na 

www.pecky.cz

Další veřejná zasedání ZM 
jsou naplánována na 

9. listopad a 14. prosinec 2016.
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Ohlédnutí za Mašinkou 2016
V sobotu 28. května se v Pečkách usku-

tečnila tradiční akce „Jede, jede mašin-
ka“. Všechno vypadalo na krásný den. 
Ve městě bylo od rána velmi živo. Hasiči 
otevřeli pro děti i dospěláky zbrojnici. Po-
chlubili se současnou i historickou tech-
nikou a připravili soutěže o drobné ceny.                                                                                        
Na rybník proudily doslova davy místních 
i přespolních. A bylo se opravdu na co těšit. 
Vodáci nezklamali a připravili pestrý program 
i bohaté občerstvení pro všechny návštěv-
níky. Pirátská loď brázdila vody Benešáku 
a střelba z kanónu byla slyšet po celém městě.                                                                                        
A nebylo rušno jenom na rybníku.  U Klu-
bu železničních modelářů stála od rána 
fronta nedočkavých návštěvníků. Přilehlé 
ulice doslova ucpala auta z celé republi-
ky. Největší výstava železničních modelů 
v  České  republice přilákala tisíce obdivo-
vatelů. Mnoho malých i velkých návštěv-
níků se podívalo na Pečky a okolí z vodár-
ny.                                                                                                                                        

Na Sokolišti bylo postaveno pódium 
a připraveno bohaté občerstvení. Po obě-
dě se rozeběhl kulturní program. Postup-
ně se představily děti z MŠ Mašinka, svá 
vystoupení předvedlo Mateřské centrum 
Pramínek. Atraktivní byla ukázka bojového 
umění taekwondo i vystoupení pěvecké-
ho sboru Kuňky. Vše se již připravovalo na 
hlavní večerní program. Ale zasáhla mat-
ka příroda. Nebe se otevřelo a hodinová 
bouře s krupobitím doslova spláchla desít-
ky hodin příprav. Večerní program musel 
být zrušen. Bylo nám tak trochu do pláče. 
Co naplat. Poručit větru a dešti neumíme.                                                                                                             
Rád bych poděkoval všem dobrovolným po-
řadatelům i účinkujícím. Bez nich by se tato 
akce nemohla uskutečnit. Snad nám poča-
sí v příštím roce dovolí i večerní program 
a Pečky se budou bavit.

Milan Paluska, místostarosta
Foto: Jiří Kučera

PůjčKy 
ObyVAtelůM 

MěStA

Rada města vyhlašuje 

II. kolo výběrového řízení 
pro poskytnutí půjček 

z Fondu rozvoje bydlení 
na rok 2016. 

Přijímání žádostí proběhne 
od 1. srpna do 30. srpna 2016 

na podatelně MěÚ Pečky. 
Tel: 321 785 051, 321 787 068 

Více na www.pecky.cz.

Červená mašinka nechyběla K mašinkám patří výpravčí

Velká parní mašina Pohled na Pečky z vodárny

Krupobití v očekávání ... voda ...

Co je to FRb?

Město Pečky v zájmu zlepšení úrovně 
bydlení, životního prostředí a vzhledu 
města vytvořilo „Fond rozvoje bydlení 
města Pečky“, který slouží k poskytování 
půjček na zvelebení obytných domů, rodin-
ných domů a bytů v obci Pečky a katastrál-
ním území Pečky nebo katastrálním území 
Velké Chvalovice, (dále jen domů a bytů), 
půjček na výstavbu rodinných domů a ke 
krytí výdajů města souvisejících s bydlením 
podle stanovených pravidel a podmínek. 

Prostředky fondu je možno používat 
k poskytování půjček při nejnižším úroku 
4 % a nejdelší lhůtě splatnosti 5 let. 

 Příjemci půjčky z fondu podle odst. 1 
mohou být fyzické a právnické osoby, kte-
ré vlastní obytné domy, rodinné domy nebo 
byty v obci Pečky a katastr. území Pečky 
nebo katastr. území Velké Chvalovice. 

Výběrové řízení probíhá 2 x v kalen-
dářním roce a je organizováno dle následu-
jícího harmonogramu: 

1. výběrové řízení - termín podávání žá-
dostí: 1. 2. až 28. 2. či 29.2. 

2. výběrové řízení - termín podávání žá-
dostí: 1. 8. až 31.8.

O výsledku výběrového řízení budou 
všichni uchazeči vyrozuměni písemně. Vy-
braní žadatelé budou vyzváni k uzavření 
smlouvy o půjčce. Právo na uzavření smlou-
vy zaniká, pokud se žadatel nedostaví k uza-
vření smlouvy do 30 dnů po vyrozumění 
o výsledku výběrového řízení.

 Pro rok 2016 byla na půjčky z FRB vy-
členěna částka 800.000,- Kč.

V 1. kole byly schváleny 2 žádosti v celko-
vé výši 155.000,- Kč. Pro 2. kolo tedy zbývá 
645.000,-Kč. 

Milan Paluska, místostarosta
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Z červencových jednání Rady města Pečky
• Na základě doporučení bytové komise odsouhlasila rada města přidělení dalšího bytu 
 v majetku města (č. 37 v čp. 1042).
• RM schválila uzavření smlouvy o dílo na stavební práce akce: „Zateplení objektu   
 čp.255, Kulturní středisko Pečky“ s vítězným uchazečem firmou Daniel Šperk, 
 Nymburk, za cenu 4.337.647,84 Kč vč. 21% DPH. Práce začnou 18. srpna tohoto roku.  
• Dalším bodem jednání, který rada města projednala bylo schválení zhotovitele akce 
 „Rekonstrukce komunikace ul. Nová, Velké Chvalovice“. Vítězným uchazečem 
 je firma Konstrukce a dopravní stavby s.r.o., Zbraslavice s nabídkovou cenou 
 3.100.315,24 Kč vč. 21% DPH.   
• V souladu s pravidly pro hospodaření s účelovým peněžním fondem „Fond rozvoje 
 bydlení“ na území města Pečky schválila RM vyhlášení II. kola výběrového řízení pro 
 poskytnutí půjček z FRB na rok 2016 bez priority. Přijímání žádostí proběhne 
 od 1. do 30. 8. 2016.
• RM odsouhlasila poskytnutí finančního daru o. s. Toulavé tlapky, Úmyslovice ve výši 
 5.000,-Kč jako finanční podporu pro týraná a opuštěná zvířata.

Pokud jste majiteli fenky nebo pejska, 
právě vám jsou určeny následující věty. Čas-
to se setkáváme s tím, že na městský úřad 
či obvodní oddělení policie zavolá oznamo-
vatel a informuje o volně pobíhajícím psu 
v ulicích města. Po zajištění odchytu bývá 
tulák nejčastěji umístěn do odchytového 
kotce na dvoře městského úřadu. Potom za-
číná pátrání téměř detektivní - tedy pokud 
pes nemá identifikační známku, podle níž 
můžeme zjistit vlastníka zvířete. Dotazuje-
me se místních lidí, zda neznají majitele psa 
a čekáme na telefonát, kterým bude vlastník 
shánět svého čtyřnohého kamaráda.  Někdy 
se zaběhnou pejsci ze vzdálenějších obcí 
a pátrání po „páníčkovi“ je mnohdy zdlou-
havé. Doporučujeme proto označit každého 
psa obojkem s identifikační známkou. Do-
stanete ji na městském úřadu v okamžiku, 
kdy svého psa přihlásíte do evidence.  Pokud 
se rozhodnete pro čipování zvířete, poradí 
vám každý veterinář.  Pak bude pátrání po 
zatoulaném pejskovi snazší.

Víte, že…….

….. k 30. 6. 2016 žilo v Pečkách 4.678 
obyvatel? Za první pololetí se narodilo 23 
nových Pečáků a   zemřelo 22.  Odstěhovalo 
se 10 obyvatel, ale 18 nových se přistěhova-
lo. Přestěhovaných v katastru obce je 11. Za 
stejné období bylo na pečecké radnici slav-
nostně uzavřeno 8 manželství.  

.....město vydalo nové pohlednice?  Zá-
jemci si je mohou zakoupit v podatelně 
městského úřadu. 

Cecilie Pajkrtová, tajemnice města

Hledá se pes
Nebylo to jednoduché

Na základě výběrového řízení prováděla 
začátkem července odborná firma Exppo-
int, Lukáš Pilc, Čáslav kácení suchých stromů 
v našem parku. Firma je specialistou na rizi-
kové kácení odumřelých a poškozených dře-
vin a provádí veškeré práce ve výškách. Je 
držitelem certifikátu European tree Worker 
a s ním spojeným etickým kodexem odbor-
níků v oboru arboristiky. Kácení muselo být 
prováděno spec. horolezeckou technikou 
a to z důvodu, aby při pádu kácených stro-
mů nedošlo k poškození stromů okolních. 

V květnu tohoto roku byla rada města 
seznámena se zdravotním stavem stromů 
v parku, kdy celkový počet suchých stromů 
nutných k pokácení byl 10 ks. Bohužel situa-
ce se zhoršila. Napadení porostu především 
lýkožroutem lesklým a smrkovým, ale i loň-
ské sucho způsobilo, že uschlých stromů 

bylo 28 ks. I o této skutečnosti byla rada 
města informována. 

Nebylo jednoduché dostat se mezi su-
chými větvemi až do koruny stromu, kde 
se postupně strom musel odřezat a spouš-
tět po menších částech dolů k zemi. Přede-
vším břízy byly v horní části velmi proschlé 
a ztrouchnivělé a hrozilo jejich samovolné 
zlomení. Práce musela být zajištěna s ohle-
dem na bezpečnost osob pohybujících se po 
parku. Vytěžené dřevo bylo nabídnuto firmě 
k odkoupení. Vzhledem k počtu vykácených 
stromů, bude nutné zpracovat střednědo-
bou koncepci revitalizace parku na 1-3 roky 
a zajistit tak novou výsadbu, což je zahrnuto 
i v připravovaném Strategickém plánu roz-
voje města na roky 2016-2026.   

Hana Pokorná, 
referent odboru životního prostředí

Registrujte si svůj 

e-mail 
k odběru aktualit 

z města Pečky 
a jeho organizací na: 

www.pecky.cz
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jak funguje 

kontrolní výbor 
Zastupitelstva 
města Pečky?

Podle paragrafu 119 odst. 3 až 5 zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, 
kontrolní výbor kontroluje plnění usnesení 
ZM a RM Pečky, kontroluje dodržování práv-
ních předpisů ostatními výbory a městským 
úřadem na úseku samostatné působnosti, 
plní další kontrolní úkoly, jimiž jej pověřilo 
ZM. O provedených kontrolách výbor poři-
zuje zápis, který obsahuje, co bylo kontrolo-
váno, jaké nedostatky byly zjištěny a návrhy 
opatření směřující k odstranění nedostatků. 
Zápis podepisuje člen výboru, který provedl 
kontrolu, a zaměstnanec, jehož činnosti se 
kontrola týkala. Výbor předkládá zápis ZM 
a k zápisu připojí vyjádření orgánu, popř. 
zaměstnanců, jejichž činnosti se kontrola 
týkala.

KV ZM Pečky pracuje v plné sestavě od 
jara r. 2015, jejími členy byli zvoleni Hana 
Pešková (ODS), Zdeněk Fejfar (NK), Milan 
Pečenka (SNK ED), Jaroslav Martinec (KSČM) 
a předsedkyní výboru byla zvolena Mgr. et. 
Bc. Lenka Krúpová (ČSSD).

KV ZM provedl dne 9. 5. 2016 kontrolu 
dodržování postupů zpracování strategic-
kého plánu rozvoje města Pečky vč. Velkých 
Chvalovic na období 2016 – 2026 a veške-
ré dokumentace, kontrola dne 27. 4. 2015 
plnění usnesení ZM a RM Pečky dle pa-
ragrafu 119 odst. 3 písm. a, kontrola dne 
29. 6. 2015 evidence OZV a nařízení obce. 
Případné dotazy nebo náměty lze zaslat na               
krupovale@centrum.cz.

S prázdninovým přáním hezkých dní 
L. Krúpová

V minulém čísle Pečeckých novin byl pro Vás připraven leták, na kterém bylo barevně 
rozlišeno, jaký odpad a do kterého kontejneru patří. Co se ale děje dál s tříděným odpadem 
po vhození do barevných kontejnerů?

8,35 milionů tun – takové množství obalového odpadu se v ČR vytřídilo za uplynulých 15 
let. To by svým objemem mohlo konkurovat i památné hoře Říp. Díky recyklaci vytříděného 
odpadu jsme už společně zachránili 280 km2 přírody – to odpovídá polovině Krkonošského 
národního parku. Tím, že třídíme odpad, jednoznačně chráníme životní prostředí nejen 
pro sebe, ale i pro další generace – šetříme nerostné bohatství, šetříme i ovzduší a kondici 
přírody. 

Většina odpadu, který vytřídíme do barevných kontejnerů, dostává díky recyklaci druhou 
šanci. Ze sběrných míst míří na dotřiďovací linku, kde se upraví na druhotnou surovinu a pak 
se recykluje na nové výrobky. Zhruba tři čtvrtiny vytříděných obalů se k nám vrací. 

SKLO - Věděli jste, že až 100 % recyklovaného skla může být znovu použito ve skleně-
ných výrobcích? Nejčastěji se vytříděné sklo mění v lahve na minerálky nebo alkohol, či na 
zavařovací sklenice.  

PLAST - Plastové lahve třeba v podobě fleecových mikin – na výrobu jedné takové miki-
ny nebo bundy je potřeba zhruba 50 PET lahví.  Vyrábí se z nich ale i trička nebo přikrývky, 
ze směsných plastů pak pochází možná právě plastový chodníček nebo obrubníky na vaší 
zahradě. 

PAPÍR - Recyklovaný papír se zase používá hlavně v tiskařství, 98 % novin a časopisů je 
tištěno právě na papír, který jsme už v minulosti vytřídili.  

NÁPOJOVÝ KARTON - Své materiálové využití mají i nápojové kartony – vyrábí se 
z nich mimo jiné dětská leporela nebo stavební a izolační desky. Ty se pak používají ve sta-
vebnictví jako alternativa sádrokartonu nebo při výstavbě montovaných rodinných domů. 

Nový život vytříděných odpadů vám představí unikátní putovní výstava 
Brána recyklace, 

která již od roku 2009 představuje širokou škálu předmětů vyrobených z recyklovaných 
materiálů. Od předmětů běžné denní potřeby, až po ty netradiční. Vytříděný odpad totiž 
není jen pouhým odpadem, ale cennou surovinou, která se dá využít na výrobu nových 
věcí. Přijďte se podívat z čeho je vyrobena vaše bunda, taška nebo boty.... Cílem výstavy 

je poukázat na význam třídění a recyklace odpadů. Ovšem aby prošly materiály procesem 
recyklace, je třeba je řádně vytřídit .....

Výstava bude instalována v prostorách Městské knihovny Sv. Čecha v Pečkách 
a potrvá od 1. do 30. září 2016. 

Otevřeno: 
po, st, pá - 12:00 - 16:00 h

út, čt - 8:00 - 12:00 a 13:00 - 18:00 h.

Pořádá firma EKO-KOM a.s., Odbor životního prostředí Městského úřadu Pečky 
a Městská knihovna Sv. Čecha v Pečkách.

Víte co se děje s tříděným odpadem 
po vhození do barevných kontejnerů?

Město Pečky nabízí pronájem těchto prostor
k podnikání: 

Dům služeb (přízemní prostor 28 m2) Komenského 184, Pečky
Podmínky pronájmu: Nájemné: 2.100,- Kč/měsíc

    Zálohy na služby: 1.200,- Kč/měsíc

Restaurace Klub (přízemní prostory 168,53 m2) Tř. Jana Švermy 255, Pečky
Podmínky pronájmu: Nájemné 6000,- Kč /měsíc, Zálohy na služby: 4000,- Kč/ měsíc

    Provozní doba: do 22:00 hod.
    Součástí provozování restaurační činnosti bude i zajištění provozu baru u hlavního sálu KS Pečky.

k bydlení: 

Bezbariérový byt v Domě chráněného bydlení, Pečecká 176, Velké Chvalovice 
určeno pro osoby se sníženou soběstačností (35 m2, 1 pokoj s kuchyňským koutem, předsíní, koupelnou a WC)

Své žádosti zasílejte na adresu Městského úřadu v Pečkách, Masarykovo nám. 78, Pečky 289 11.
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Římskokatolická farnost v Pečkách bude 
ve školním roce 2016/17 zajišťovat výuku 
náboženství. Rádi bychom mezi sebou přiví-
tali děti již s nějakými zkušenostmi, ale i ty, 
které ještě v tomto směru žádnou vlastní 
zkušenost nemají. Během setkávání se se-
známí se základy křesťanství a s církví. 

Výuka bude probíhat ve farní budo-
vě v Pečkách. Bližší informace přihlášek se 
zájemci dozví na místní faře a ve vývěsce 
u kostela sv. Václava.

Z pečecké farnosti Minireportáž ze Šikovných rukou 
našich seniorů 2016

Patří už téměř k tradici, že na konci červ-
na pořádá Pečovatelská služba města Pečky 
zájezd do Lysé nad Labem na výstavu „Ši-
kovné ruce našich seniorů.“ 

 Letos tato událost připadla na pátek 17. 
června a už od rána byli někteří účastníci na-
těšení na dvanáctou hodinu polední, kdy byl 
plánován odjezd.

Cesta proběhla hladce a poté se všichni 
na chvíli ponořili do dění lysského výstaviš-
tě, aby v hale C po zhlédnutí všech prezen-
tací našli „tu naši.“

Divení se i obdivování bylo na místě, 
v porovnání s rokem minulým se letos po-
dařilo mít všechny ruční práce naší PS vysta-
vené na jednom místě, což všichni přivítali 
s uspokojením. S kolekcí výrobků z pedigu 
ladily ruční práce vyšívané, pletené i háč-
kované i jeden výrobek z keramické hlíny. 
Nápaditým akcentem a šťastnou třešničkou 
na výstavce byly barevné věnečky vytvořené 
trpělivým skládáním vystřižených částí vajíč-
kových platíček. 

Po prohlídce vystavených prací většina 
účastníků ráda přijala místo k sezení v pra-
vé části výstavního pavilónu, kde se konalo 
předávání ocenění. 

V kategorii literární se i letos dostalo 
čestného uznání panu Jiřímu Radoňskému 
za literární dílo Nejkrásnější píseň podzimu. 

Organizátoři akce pamatovali i na hudeb-
ní program, takže vedle kapely BrassBand si 

Klienti Pečovatelské služby města 
Pečky se budou koupat v nové vaně

Ráda bych se se čtenáři na těchto řádcích 
podělila o radost ze získání investiční dotace 
z Humanitárního fondu Středočeského kraje 
ve výši 270.000,- Kč na nákup nové koupa-
cí vany pro imobilní uživatele. Na základě 
získání této dotace byla vyhlášena veřejná 
zakázka, do které se přihlásili 2 zájemci. 10. 
června 2016 hodnotící komise vybrala firmu 
ArjoHuntleigh, s.r.o. z Brna jako vítěznou 
s nabídkovou cenou 294.785 Kč, a tak se již 
na konci srpna 2016 budou moci naši klien-
ti těšit na koupele v nové vaně. Koupele ve 
středisku osobní hygieny ve vaně se zabudo-
vaným zvedákem jsou vítaným pomocníkem 
pro naše starší a nemohoucí klienty, pro 
které je téměř nemožné vykoupat se v do-
mácích podmínkách. O to vítanější, když 
pro ně naše ochotné pečovatelky dojedou 
vozem a pomohou s celou procedurou kou-
pání. Oproti původní vaně bude nová navíc 
disponovat vyšší nosností, proto bude mož-
né nabídnout koupele i těžším klientům. 

Vzdělávací centrum 
se připravuje

Prázdninové měsíce jsou pro Vzdělávací 
centrum Pečky obdobím příprav na nový 
školní rok. Pro  vás Pečáky, i zájemce z okol-
ních obcí chystá  širokou nabídku možností 
zábavy a vzdělávání ve stále se rozšiřujícím 
spektru tematických kurzů.  

Již stálicí jsou jazykové kurzy Aj pro 
děti: Po 13:00 – 4. ročník ZŠ, 13:50 – 5. - 6. 
ročník ZŠ, 14:40 – 3. ročník ZŠ, 15:30 – 1. 
ročník ZŠ, 16:20 – 7. – 9. ročník ZŠ; Aj pro 
studenty a dospělé: Po 17:00 – středně po-
kročilí, 18:45 – mírně pokročilí. Můžete si 
vybrat i Aj pro studenty a dospělé s rodi-
lým mluvčím: Po 17:30 – středně pokročilí, 
19:15 – konverzace, Čt 17:00 – konverzace, 
18:00 – středně pokročilí. Kurzy Fj otevírá-
me pro studenty a pokročilé každé úterý 
16:30 – začátečníci, 17:30 – středně pokro-
čilí. Pozor, jazykové studium začínáme již 
v týdnu od 6. září!

Těšit se můžete i na oblíbené kurzy ke-
ramiky (listopad – prosinec), kurz malby 
a kresby Ateliér (září – listopad), Psycholo-
gii pro každého (září – listopad), na pravi-
delná setkávání dámského KLUBKA s jeho 
školami různých výtvarných a rukodělných 
technik, kurz hry na kytaru, …. V nabídce 
samozřejmě zůstává logopedie pro děti. 
Z novinek můžeme lákat na fotokroužek, 
dětský Klubík (pravidelná skupina pro děti 
2,5 – 4 roky), doučování z Čj a Ma, …

Více se dozvíte a vybírat můžete na www. 
pecky.cz/vzdelavaci centrum

Hezký zbytek léta vám přeje Jana Kusá, 
koordinátor VCP

své příznivce našla i poděbradská Polaban-
ka.

Bylo fascinující mít tuto přehlídku tvoři-
vosti před očima a uvědomit si také poten-
ciál, ze kterého to všechno vzešlo.

Cestou domů se všem honily hlavami nej-
různější myšlenky, ale některým už plány 
na to, co do Lysé vytvořit napřesrok. A to je 
start, cesta, cíl i smysl.

Proto se budeme těšit na příští ročník „Ši-
kovných rukou“, který v nás vlastně už začal.

Šárka Velká, sociální pracovník PS Pečky

Teď už si jen přejme, aby nová vana sloužila 
našim klientům alespoň tak dobře a dlouho 
jako vana původní, která bez větších obtíží 
sloužila plných 17 let.

Petra Čermáková, 
ředitelka PS města Pečky
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Garážový výprodej 
(Prodej mezi vraty, Pečky, sobota 1. 10. 2016 9 -13 hodin)

Garážový výprodej, Garage sale či Prodej 
mezi vraty je ideální cesta, jak se zbavit věcí, 
které vám doma straší, a které mohou ješ-
tě někomu skvěle posloužit nebo jen udělat 
radost. Tento podzimní úklidový rituál vám 
kromě drobného výdělku může přinést skvě-
lou zábavu, možnost popovídat si se svými 
sousedy a mnohdy objevit i nové přátele.

Přihlaste se k prodeji a na svůj dvorek, 
před svůj dům, do garáže nebo zahra-
du v den garážového výprodeje vytahejte 
všechno, co vám doma překáží, nebo co 
prostě jen už nepotřebujete, otevřete vrata 
a prodávejte, povídejte si se sousedy – bavte 
se! Ti, co nemají na prodej místo nebo jsou 
přespolní, mohou využít bezplatný prodej-
ní prostor u Havránkova mlýna v ul. Petra 
Bezruče.

Obvykle se prodávají věci jako obleče-
ní, dětské hračky, nářadí, knížky, vybavení 
do bytu, nádobí, ale také nábytek. Neza-
pomeňte, že většina návštěvníků bydlí za 

připravilo s minigolfovým oddílem na první den prázdnin pro-
gram pro děti.  Dopoledne to byl minigolfový turnaj, ve kterém 
zvítězila Gábina Votápková před svým bratrem Nikolasem a třetí 
byl Erik Vronka. V další kategorii zvítězil Lukáš Krejčík, druhá byla 
Sofie Lerchová a třetí Marek Hovorka. 

Odpoledne byl program her a soutěží. Tentokráte bylo velké tep-
lo a tak se vše místo v parku konalo v prostorách kulturního středis-
ka. Ani zde nechyběla střelba z vodních pistolí, malování na obličej 
a zvířátka z balónků. 

Věra Šuková, ředitelka KS

Kulturní středisko Pečky

rohem a můžou si tak věci hodit rovnou 
domů, nebo se pro nákup vrátit později.

Registrovat k prodeji se můžete na www.
gvpecky.cz, na e-mailu info@gvpecky.cz 
a nebo na telefonu 720 135 133. Tam také 
můžete získat více informací a dostat odpo-
věď na vaše dotazy. Registrace se provádí 
pouze kvůli tomu, aby si nakupující mohli 
před akcí vytisknout na internetu mapičku 
s dalšími pečeckými prodejci. 

Pokud nemáte chuť prodávat, můžete na 
Garážovém výprodeji získat věci nebo rov-
nou poklady, které vám mohou udělat ra-
dost nejen cenou.

Pokud se chcete inspirovat v obcích, kde 
už Garážový výprodej funguje, podívejte 
se například na www.garagesalecernosice.
cz, v Černošicích dělají garážové výprodeje 
úspěšně již řadu let. Věříme, že by se Ga-
rážový výprodej mohl stát milou součástí 
života v Pečkách. 

Za realizační tým Alena Švejnohová
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jdeme do finiše
Tak opět zprávy z naší školní jídelny. 

Opravdu už jdeme do finiše. Zbývá nám ne-
celý měsíc na to, aby bylo všechno tak, jak 
má být. Při pohledu do srdce jídelny – varny 
to tak nevypadá… 

Ale nepropadejme pesimismu. Staveb-
ní práce ve většině objektu jsou téměř do-
končeny. Jednotlivá řemesla instalují vodu, 
elektřinu, vzduchotechniku, slaboproud… 
A jakmile dokončí svoji práci, nastoupí na 
jejich místo dodavatel gastro vybavení, kte-
ré už k nám pomalu docestovává.

A potom jenom naplnit sklady, vymyslet 
geniální jídelníček, který bude všem chut-
nat, vyzkoušet jestli všechno funguje tak, 
jak má… Nu a potom jenom vařit a vařit 
a vařit…

A také dokončit okolí kuchyně, abychom 
se my i dodavatelé dostali bez problémů 
tam, kam máme. A když se podíváme na 
jídelnu zvenku, začíná již oblékat slušivý 
modrý kabát. Takže příště už určitě bude 
v plné parádě.
 Luboš Zajíc, ředitel školy

Ohlédnutí 
za rokem 2015/16

Základní uměleckou školu v Pečkách ve 
školním roce 2015/2016 navštěvovalo 370 
žáků, což znamená, že ZUŠ Pečky naplnila 
svou celkovou stanovenou kapacitu (více 
žáků nelze přijmout). Nejvíce žáků navštěvo-
valo hudební obor - 204 žáků, dále výtvar-
ný obor - 105 žáků, taneční obor - 51 žáků 
a literárně dramatický obor - 10 žáků.

Během školního roku se žáci účastnili 
různých soutěží (průběžně vás informujeme 
v Pečeckých novinách). Nejúspěšnější byly 
žákyně hry na akordeon, které to dotáhly 
až do ústředního kola. Naším cílem je nejen 
vychovávat budoucí amatérské hudebníky 
a profesionální umělce, ale zároveň  naučit 
děti lásce k hudbě a umění, která je bude 
provázet celým životem.

Petra Vorlíčková, ředitelka

Školní rorýsi
Když jdete kolem školy od května do srp-

na, nemůže vám uniknout pronikavý křik 
našich spolubydlících. Jsou to naši přátelé 
rorýsi, kteří k nám každý rok přiletí přes po-
lovinu světa, aby zde vyvedli mladé a zase 
odletěli zpátky do Afriky.

Snažíme se je při jejich hnízdění nerušit. 
Když jsme zateplovali školu, podařilo se nám 
zachovat jejich hnízdiště. A tolerujeme jim 
i to, že za letu dělají úplně všechno… Takže 

znečištěná auta ze školního dvora opláchne-
me a pozorujeme leteckou akrobacii těchto 
zajímavých ptáků.

Letos už se jejich čas naplnil a spolu 
s mladými, které se jim podařilo letos dob-
ře vyvést, vyrážejí na své dlouhé putování. 
Budeme tedy na ně čekat, že se k nám příští 
jaro, přes všechny hranice a kontinenty, zase 
vrátí.

Luboš Zajíc, ředitel školy

„MAŠINKA“ se rozloučila 
s předškoláky

Školní rok utekl jako voda a my jsme se 
opět ve školce loučili s našimi předškoláčky. 
Každá třída uspořádala na závěr školního 
roku buď tradiční besídku, dílničku či paso-
vání předškoláků. Právě z tohoto důvodu byl 
celý měsíc červen protkán slavnostní nála-
dou a atmosférou, která vyvrcholila ve čtvr-
tek 29. června na radnici města Pečky, kde 
pan starosta popřál dětem mnoho úspěchů 

Zahájení školního roku 2016/17 
Základní umělecké školy v Pečkách proběhne 

ve čtvrtek 1. září 2016 od 10:00 hod. 
ve velkém sále budovy ZUŠ.

v nastávajících školních letech a od každé 
třídy si poslechl krátkou říkanku či písničku. 

I celý kolektiv Mateřské školy MAŠINKA 
Pečky přeje dětem vstup do první třídy tou 
„pravou“ nohou, mnoho štěstí a životních 
úspěchů. A Vám, milí čtenáři, přejeme krás-
né léto plné dobrodružných zážitků.
Květa Zrůstová Vyskočilová, zástupkyně ředi-

telky školy
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Volejbal – ukončení sezóny

Na závěr soutěžního období se s vámi 
chceme podělit o radost z úspěšného turna-
je Oblastního minivolejbalu v Českých Budě-
jovicích. V pátek večer 17. 6. jsme odjely do 
ČB, abychom se mohly v sobotu a v neděli 
zúčastnit turnaje o postup do celorepubli-
kového finále. Příprava odjezdu se nám tro-
chu zkomplikovala, když nám oddíl z Kolína 
sdělil, že se do dohodnutého autobusu ne-
vejdeme. Musela se tak řešit doprava. Zde 
bychom chtěly moc poděkovat panu Hra-
bákovi, který nám pomohl a v pátek dovezl 
děvčata tam a v neděli zase zpět domů. 

V sobotu jsme mohly v klidu nastoupit 
proti silným soupeřkám. Hrálo se na 7 sku-
pin po 7 družstvech. My jsme měly Plzeň, 
Olymp, Žatec, Kometu, Liberec, Chodov. 
Naše hráčky Terezka Hrabáková, Simona 
Poláková a Natálka Sináková se moc těšily 

a do zápasů šly s plným nasazením. Všechna 
družstva ve skupině porazily a postoupily do 
finálové sedmičky. Jako odměna za sobotní 
výkon byla návštěva světové ligy, kde jsme 
fandily našim reprezentantům proti Číně 
a po vítězném zápase jsme získaly podpisy 
hráčů i společné fotografie. 

V neděli už na nás čekaly soupeřky ještě 
silnější, vyšší a starší. Bojovaly jsme, jak nej-
lépe to šlo, ale proti výšce a věku jsme zbraň 
nenašly. Dařilo se nám smečování a občas 
bloky, pohyb v poli byl také dobrý, podání 
občas uletělo. Simča měla naražený prst, 
který pořádně bolel a lehce natažený nárt, 
ale všechny zápasy jsme dohrály. Konečné 7. 
místo ze 49 družstev pro nás znamená po-
stup do republikového finále, které se koná 
17. -18. 9. 2016 v Brně při příležitosti kvalifi-
kace na ME žen.

LŠ + RR, trenérky

Nábor děvčat do přípravky 
volejbalového oddílu tj Spartak Pečky

První trénink: 6. 9. 2016 od 15:00 do 16:00 hod. na antukových hřištích za Parkhalou, vedle fotbalového hřiště.
Nábor je pro dívky z druhých až čtvrtých tříd základní školy 
(ročníky 8/2009-7/2006), výjimečně po dohodě i jiné ročníky.

Tréninky jsou vždy:
Úterý 15:00-16:00 hod.
Pátek 15.00-16:00 hod.

(v září venku, od října v úterý v Parkhale, v pátek v sokolovně)
Hrajeme soutěže Pražského přeboru – minivolejbal, Krajský přebor - mladší žákyně, 

Okresní přebor - starší žákyně. Přípravka hraje v oblasti východ - superminitour. 

Příspěvky se hradí jednorázově ve výši 1200,-Kč na celý rok do konce října. 
U nových dětí je termín posunut do konce listopadu, aby si vše mohly vyzkoušet a rodiče ověřit, 

zda je bude volejbal bavit.
Na první trénink doporučujeme – sportovní oblečení a obuv dle počasí (raději starší, antuka velmi špiní), lahev s pitím.

Další informace je možné získat: 
pí. Růžičková, mob.: 603 436 192, e-mail: romanaruz@volny.cz, 

web: www.volejbalpecky.wbs.cz

Prázdninové 
odpoledne...

...bez akce

...před sklizní

...pohoda na Benešáku

...to vedro
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Skvělá reprezentace pečecké kopané v Hostinném
Na závěr sezóny se starší žáci AFK Pečky 

zúčastnili ve dnech 25. - 26. 6. 2016 dvou-
denního mezinárodního turnaje, pořáda-
ného fotbalovým klubem Tatran Hostinné. 
Jednalo se o 29. ročník memoriálu Anto-
nína Plecháče, do kterého bylo přihlášeno 
celkem 12 mužstev z České republiky, Slo-
venska, Polska a Německa. Konkurence byla 
vysoká, většina účastníků hraje v žákovské 
kategorii krajský přebor. Hrálo se na celé 
hřiště (10+1), 25 minut jeden zápas.

První den začala klání ve třech čtyřčlen-
ných základních skupinách, z nichž jistotu 
postupu do dalších bojů měla vždy první dvě 
družstva a dva týmy ze třetích míst s nejlep-
ší bilancí. Naši žáci se ve svém prvním utkání 
představili proti německému týmu FSG Ben-
sheim A. V utkání jsme měli značnou pře-
vahu a po zásluze vedli, bohužel před kon-
cem utkání se soupeř povedenou střelou 
mohl radovat ze zisku bodu (1:1). Výborný 
druhý zápas jsme sehráli s Loko Vltavínem 
a po zásluze zvítězili 2:1. Za to poslední 
utkání, proti relativně nejslabšímu soupeři 
naší skupiny, domácímu týmu Hostinné, se 
klukům hrubě nepovedlo a ztížili si tak své 
postavení v tabulce. Zahodili své šance po-
stupu z prvního místa a po prohraném pe-
naltovém rozstřelu s Němci postupovali až 
z místa třetího. Ztratili tak výhodu „lehčího“ 
soupeře v dalších bojích.

Už v 8:30 hodin druhý den začalo čtvrtfi-
nále Pečky : Jablunkov (vítěz druhé skupiny). 
Jako by si kluci přes noc uvědomili, že jen 

nasazením, jaké předvedli proti Vltavínu, lze 
uspět až k medailím. Svého soka parádním 
výkonem doslova smetli 3:0 a mohli se rado-
vat z dalšího postupu. V semifinále náš tým 
čekala ještě těžší Jaroměř (vítěz třetí skupi-
ny). Soupeř nás úvodní minuty zmáčkl na 
naší polovině a připravil naší obranně horké 
chvilky. V polovině zápasu jsme to byli ale 
my, kdo využil svoji šanci. Dostali jsme se do 
vedení a v duchu tlačili čas ke konci utkání. 
Vedení se však nepodařilo udržet díky pro-
měněnému pokutovému kopu, odpískané-
ho velmi nepřesně hlavním arbitrem. Roz-
hodnout o postupujícím tak musely penalty, 
na každé straně tři. V nich byli zručnější naši 
hráči a mohla tak propuknout ohromná ra-
dost - Pečky jsou ve finále!

Finálový zápas nás svedl do souboje opět 
proti týmu Loko Vltavín. V něm jsme již ne-
působili tak aktivním dojmem, přeci jen nás 
zápas s Jaroměří stál hodně sil a navíc pro 
naše hráče byla pauza před finále krátká. 
Zápas byl spíše bojem ve středu hřiště s mi-
nimem šancí. A protože ani my, ani náš sou-
peř z Prahy nedokázal vstřelit gól, musely 
o celkovém vítězi opět rozhodovat penalty. 
V nich jsme bohužel jednu nedali, zato Vlta-
vín byl stoprocentní. Radost v našich řadách 
vystřídal smutek, zklamání z promarněné 
šance bylo ale jen chvilkové. Druhé místo 
z tak kvalitně obsazeného turnaje je skvě-
lou vizitkou. Děkuju klukům za předvede-
né výkony a rodičům za skvělou atmosféru 
i mimo hřiště.

Zdeněk Buřič, trenér

Výsledky našeho mužstva
Základní skupina: 
AFK - Bensheim A 1:1 (Vilím), 
AFK - Vltavín 2:1 (Švára, Novák), 
AFK - Hostinné 0:1
Čtvrtfinále: 
AFK - Jablunkov 3:0 (Vilím, Buřič, Holub)
Semifinále:  
AFK - Jaroměř 1:1 (Vilím), na p.k. 2:1
Finále: 
AFK - Vltavín 0:0, na p.k. 2:3

Konečné pořadí: 1. Loko Vltavín, 2. AFK 
Pečky, 3. FK Jaroměř, 4. FKS Wlókniarz Zgi-
erz (PL), 5. FK Spartak Jablunkov, 6. RMSK 
Cidlina-Nový Bydžov, 7. FSG Bensheim 
A (DE), 8. OŠK Sihelne (SK), 9. Tatran Hostin-
né, 10. FSG Bensheim B (DE), 11. TJ Červený 
Kostelec, 12. TJ Sokol Řepy

Žáci a dorost již znají 
své rozlosování

Na zasedání FAČR, Krajského fotbalové-
ho svazu Středočeského kraje, byly dne 12. 
8. 2016 rozlosovány krajské soutěže pro roč-
ník 2016/2017. Z našich družstev se losování 
týkalo starších a mladších žáků, a dorostu. 
Před samotným losem byli slavnostně vy-
hlášeni a odměněni vítězové skupin loňské 
sezóny. Ceremoniál se týkal také našich 
starších žáků, kteří obdrželi krásný pohár 
s diplomem a repliku fotbalového míče ME 
2016. V novém soutěžním ročníku se žáci 
utkají v 18 členné skupině krajského přebo-
ru, když začínají 28. 8. 2016 v Čelákovicích. 
Dorost byl zařazen do 15 členné skupiny 
a svůj první zápas sehraje 4. 9. 2016 doma 
s Litolí.
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brigády

Dobrovolná práce pro správnou věc. Nej-
lepší byly ty, na které jsme se za mých stu-
dentských let vydávali v partě na delší dobu. 
Takže chmelnice, žně, les, sena, stavba ma-
teřské školky,… Na žádnou z nich se nedá 
zapomenout. 

 Je začátek 50. let a jede se na lesní bri-
gádu na Šumavu, na Volarsko. Moje skupina 
obsazuje samotu Kubrny, neuvěřitelně zab-
lešenou pustou chalupu, kde vás napadne, 
jak tu vůbec ty blechy mohly do našeho pří-
jezdu přežít.

 Kraj je nádherný, panuje slunný podzim, 
ale pozor! Vládne tu ještě duch „krále Šu-
mavy“. Takže k večeru vycházíte na roman-
tickou procházku do lesa s trochou mrazení 
v zádech a myšlenkou, co kdyby? Zatroubí 
jelen, vám se zdá, že za nejbližším stromem, 
a rychle uháníte pod bezpečnou střechu.

 Pracovní parta, to jsou dvě děvčata a tři 
hoši a technika – sekery, pily, klíny, řetězy, 
loupáky. Mužská část kácí, odvětvuje, dív-
čí loupe kůru z poražených kmenů. Zvlášť 
krásná vzpomínka patří svačinám, půl boch-
níku chleba a kus salámu turisťáku na partu. 
Věřte mi, lepší salám jsem už nikdy nejed-
la. Svačiny a večeře nám vozili, obědy jsme 
vařili sami a to bylo někdy dobrodružství. 
Nejbližší vesnice daleko, když jsme si usmy-

slili uvařit ovocné knedlíky, pro tvaroh šli 
nejodvážnější dobrovolníci. To jsme zatím 
nevěděli o stráni plné borůvek ještě nedran-
cované divokými borůvkáři. V okolí byly sice 
opuštěné zahrady s jabloněmi, jenže přísně 
střežené ostrou dvojicí lesník Cais a jezevčík. 
Co se dalo dělat, krademe, protože ty sladké 
knedlíky potřebujeme! Příliš často byla k ve-
čeři různě upravená zvěřina, a to se přejí. 
Pan Cais tušil, ale moudře pomlčel.

Žňová brigáda u Mariánských lázní na-
opak tvarohem oplývala, většinou bram-
borami. Zvlášť pozoruhodná tu byla úroda 
myší. Taková roztomilá myška dovede způ-
sobit chaos, vřískot slabých povah, krvelač-
né návrhy, ovšem nesvedete nic. Na starosti 
jsme měli obsluhu mlátičky. Zachovala se 
fotografie, na ní hubené strašidlo v šátku 
na babku, starém tričku a vytahaných tep-
lákách se snaží zavázat pytel s obilím. Jsem 
to já.

Co jsem se za ta léta naučila: jednotit 
cukrovku, osekávat košťály z bulev, česat 
chmel, odkorňovat kmeny, vládnout podáv-
kami a lopatou, obracet seno pěkně v řadě 
a nechat se ožírat kdejakým hmyzem,… 
Všechno to stálo za to. A kdo si myslí, že 
jsme si tak vydělávali, mýlí se. Peníze byly 
pro školu. -zf-

jak ten čas letí
V červnu letošního roku tomu bylo 25 

let, co odešel z Československa poslední 
sovětský voják. Předcházela tomu okupace 
Československa vojsky Varšavské smlouvy 
(mimo Rumunska ) pod taktovkou Sovětské-
ho svazu. Tato okupace zanechala nesma-
zatelnou stopu na vývoji národů tehdejšího 
Československa. Vztahy s Ruskem jsou tímto 
činem ovlivněny ještě po 40 letech. Vzpomí-
nám, jak jsme se bezmocně dívali na stovky 
tanků a obrněných transportérů, které pro-
jížděly naším městem od Poděbrad směrem 
na Radim. Diskutovali jsme se sovětskými 
regulovčíky, kteří nic nechápali a byli mylně 
informováni o smyslu jejich vpádu. Na že-
lezničním přejezdu, tenkrát tam byly závo-
ry, zahynula osádka sovětského tanku. Tank 
měl vysunutou anténu a zavadil o trolej vy-
sokého napětí. I já mám osobní vzpomínku 
na tento den. Šli jsme ze ZPA kolem osmé 
hodiny do Elektry na náměstí pro baterie do 
tranzistoráků. Na železničním přejezdu uví-
zl tank mezi staženými závorami. Se mnou 
jdoucí  Jiří Skolil a Pepa Benešovský skočili 
do pochodu. Mě si spletl sovětský důstojník 
s nádražákem, měl  jsem na sobě modráky. 
Ten na mne z poklopu tanku namířil samo-
pal a křičel, abych závoru zvedl. Když jsem 
se k ničemu neměl, vystřelil dávku ze samo-
palu po trati směrem na Kolín. Já jsem zá-
voru zvedl, tank odjel a v zápětí projel vlak. 

Celý den vysílal ilegálně pražský rozhlas 
a tak jsme byli celkem dobře informováni 
o průběhu obsazování. Ten týden byl celý 
národ jednotný, ten následující bylo již 
všechno jinak.   Jan Karbus, kronikář města

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 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

5. srpna 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,- až 180,- Kč/ks

Prodej se uskuteční:

! 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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Dne 27. 8. vzpo-
meneme 20. výročí 
nedožitých 60. na-
rozenin paní Dany 
Soukenkové.

S láskou vzpomíná 
rodina

4. 8. 2016 uplyne 
5 let od úmrtí naší 
maminky a babičky 
paní Jany Pokorné, 
rozené Uhlířové, 
z Velkých Chvalovic. 
Kdo jste ji znali, 
vzpomeňte s námi.

Vzpomíná rodina

Měl jsem rád pár písní, 
v nichž jsem žil, cesty 
toulavý, ty, o kterých 
jsem snil. S vlídnou 
tmou, když v létě kraj 
šel spát,
poznal jsem, že tenhle 
svět mám rád.

Bez řečí jsem každou  
ráci vzal a měl problémy, 
že málem jsem to vzdal.
Pokaždé jsem vstal 
a zkoušel jít pro tu čest, 

že směl jsem s vámi žít.
1. 8. uplynul rok, co zemřel pan Miloš 
Kratochvíl. 

Stále vzpomínají manželka, 
děti s rodinami a bratr s rodinou.

Vzpomínáme

  V měsíci srpnu oslaví svá životní jubilea:

Vladimír Kořínek - 80 let
Jiří Procházka - 80let
Marie Růžičková – 80 let
Marie Veselá – 80 let
Eliška Vollaufová – 85 let
Helena Němečková – 90 let

Hodně zdraví a elánu!  

Gratulujeme

V neděli 3.7. jsme si 
při mši svaté připo-
mněli 5 let od úmrtí 
bývalého zdejšího 
faráře P. Vladimíra 
Valenty, který v naší 
farnosti působil 15 
let.

Stále vzpomínají 
a o modlitby prosí 

vděční farníci z Peček a okolí.

Dne 15. 8. 2016 tomu 
bude 5 let, co nás 
navždy opustil milo-
vaný manžel, tatínek 
a dědeček pan Vlas-
timil Mužík z Velkých 
Chvalovic. 

S bolestí v srdci stále 
vzpomínají manželka 

a děti s rodinami. 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

Stálá prodejní místa PN
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)

Vaše příspěvky do PN 
přijímáme: 
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