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…a jsme zpátky ve škole
Než jsme se nadáli, dva měsíce 

prázdnin jsou pryč. Výlety za krásami 
naší vlasti i vlastí jiných, povalování se 
u vody sladké i slané, táborové i jiné 
hry… to už je všechno minulost. Opět 
se vracíme zpátky do školních lavic.

Ale škola neodpočívala, i když v ní 
nebyl slyšet halas našich žáků. Vystří-
daly ho sbíječky a jiné nářadí. Vymě-
nili jsme podlahy ve dvou učebnách ve 
staré budově, kterou jsme i kompletně 
vymalovali. Zrekonstruovali jsme jed-
ny toalety na prvním stupni (a další na 
rekonstrukci ještě čekají). Nová budo-
va dostala nový kabát z čelní strany, 
který byl poškozen při letním krupobi-
tí. V kotelně jsme vyměnili rozvaděč, 
aby další topná sezóna mohla proběh-
nout bez problémů. A budovali jsme 
školní jídelnu. A uklízelo se a uklíze-
lo… A opravovalo a opravovalo… A po-
kud se žákům po návratu do školy zdá, 
že se vlastně tak moc nezměnilo, tak 
je to dobře, protože místo staveniště 
máme už zase školu.

S novým školním rokem nás čeká 
ještě celá řada změn. Především žáci 

nebudou již mít klasickou žákovskou 
knížku (která se dá v případě potřeby 
zapomenout nebo ztratit…), ale přechá-
zíme na „elektronickou žákovskou“, 
což je webová aplikace evidenčního 
programu Bakaláři. Rodičům i učite-
lům tento program umožní průběžnou 
kontrolu všech žákovských výsledků.

Také ve financování různých škol-
ních akcí nastane změna. Za pomoci 
elektronické pokladny, kam bude vlo-
žena na účet žáka určitá částka, budou 
moci zákonní zástupci žáků průběžně 
kontrolovat čerpání prostředků.

Změny nastávají i v personálním 
obsazení školy, a to od učitelů přes 
asistenty pedagoga, osazenstvo školní 
kuchyně až po úklid. S podrobnost-
mi se mohou všichni seznámit buď na 
společné třídní schůzce, která se bude 
konat ve čtvrtek 8. září 2016 od 16:30 
ve školní jídelně, nebo na našich webo-
vých stránkách www.zspecky.cz.

Takže vesele a s úsměvem do nové-
ho školního roku. :-)

Luboš Zajíc, ředitel školy

Registrujte si svůj e-mail k odběru aktualit 
z města Pečky a jeho organizací na: 

www.pecky.cz

Vavřinecký 
potok 2016

Oddíl vodní turistiky Pečky, z.s. 
dává na vědomí, že s ohledem na po-
žadavky Rybářství Vavřinec se mění 
termín letošního ročníku Vavřinec-
kého potoka. Akce se uskuteční o tý-
den později, než bylo původně v plánu 
- tedy o víkendu 15. - 16. října 2016. 
Závod bude tradičně v sobotu 15. října. 

Vodáci Pečky zvou všechny přízniv-
ce vodní, pěší i cykloturistiky a mi-
lovníky přírody na 38. ročník sjezdu 
Vavřineckého potoka. 

www.vodacipecky, FB Oddíl vodní tu-
ristiky Pečky, FB Vavřiňák 2016!
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Pečky recyklací elektrospotřebičů 

výrazně ulevily životnímu prostředí
V roce 2015 občané Peček odevzdali k recyklaci 323 televizí, 

130 monitorů a 2.815,62 kg drobného elektra.

Snaha obyvatel Peček recyklovat 
staré a nepoužívané elektrospotřebi-
če se již několik let vyplácí. Naše obec 
obdržela certifikát vypovídající ne-
jen o přínosech třídění televizí a počí-

tačových monitorů, ale také o velkém 
významu sběru drobných spotřebičů, 
jako jsou mobilní telefony. Díky en-
vironmentálnímu vyúčtování společ-
nosti ASEKOL můžeme nyní přesně 
vyčíslit, o kolik elektrické energie, 
ropy, uhlí, primárních surovin či vody 
jsme díky recyklaci vysloužilého elek-
tra ušetřili ekosystém Země. Víme 
také, o jaké množství jsme snížili pro-
dukci skleníkových plynů CO2 nebo 
nebezpečného odpadu. Informace 
vycházejí ze studií neziskové společ-
nosti ASEKOL, která s naším městem 
dlouhodobě spolupracuje na recykla-
ci vytříděných elektrozařízení.

Z Certifikátu Environmentálního 
vyúčtování společnosti ASEKOL vy-
plývá, že občané naší obce v loňském 
roce vytřídili 323 televizí, 130 monito-
rů a 2.815,62 kg drobných spotřebičů. 
Tím jsme uspořili 136,85 MWh elektři-
ny, 6.177,33 litrů ropy, 614,84 m3 vody 
a 5,77 tun primárních surovin. Navíc 
jsme snížili emise skleníkových plynů 
o 30,92 tun CO2 ekv. a produkci nebez-
pečných odpadů o 121,06 tun.

Výsledek studie jednoznačně proká-
zal, že zpětný odběr elektrozařízení, i 
těch nejmenších, má nezanedbatelný 
pozitivní dopad na životní prostředí. 

Když si uvědomíme, že recyklace běž-
ných 100 televizorů uspoří spotřebu 
elektrické energie pro domácnost až 
na 4 roky, nebo ušetří přibližně 400 
litrů ropy potřebných až k sedmi ces-
tám do Chorvatska, jsou to impozantní 
čísla. Pozitivní zprávou pro uživatele 
počítačů také je, že odevzdání 10 vy-
sloužilých monitorů ušetří spotřebu 
energie potřebnou pro chod notebooku 
po dobu necelých 5 let. Všichni ti, kte-
ří tříděním takto zásadně přispívají k 
ochraně životního prostředí, si zaslou-
ží obrovský dík.

Studie LCA posuzuje systém zpět-
ného odběru CRT televizorů, počíta-
čových monitorů a drobného elektro-
zařízení. Hodnotí jejich sběr, dopravu 
a zpracování až do okamžiku finální 
recyklace jednotlivých frakcí vyřaze-
ných spotřebičů do nového produktu. 
Pro každou frakci byly vyčísleny do-
pady na životní prostředí. Výsledky 
studie jsou prezentovány jako spotře-

ba energie, surovin, emise do ovzdu-
ší, vody a produkce odpadu. Konečná 
bilance vyzněla pro zpětný odběr elek-
trozařízení jednoznačně pozitivně, a to 
ve všech aspektech.

Elektrospotřebiče mohou občané 
města Pečky a obce Velké Chvalovice 
i nadále odkládat na separačním dvo-
ře, Tř. Jana Švermy, Pečky u čistírny 
odpadních vod a to 

ve středu od 13.00 - 16.00 h 
a v sobotu od 8.00 - 14.00 h

Malé elektrospotřebiče pak do čer-
vených kontejnerů, umístěných u 
Tesca, v proluce mezi lékárnou v Peč-
kách a  v ulici Ke Hřišti ve Velkých 
Chvalovicích. Hana Pokorná, 

referent odboru životního prostředí

Vážení čtenáři,
píši Vám tento článek v době, kdy 

finišují veškeré práce, jak stavebního, 
tak technologického charakteru na do-
stavbě kuchyně v Základní škole Pečky. 
Tato stavba je výjimečná složitostí od 
samého počátku, jednak při zakládání 
pomocí pilotů, tak při vlastním propo-
jování obou částí budov. Kuchyně je vy-
bavena velmi moderní gastro-technolo-
gií, jejíž vývoj jde neustále dopředu. 
Celkové náklady na tuto stavební akci 
dosahují částky 25 mil. Kč z vlastních 
finančních zdrojů, z velké části krytých 
18 mil. Kč úvěrem od ČSOB. I když ten-
to článek píši s předstihem, věřím, že se 
zahájením nového školního roku 2016 - 
2017 bude s úspěchem zahájen provoz 
této školní kuchyně. Chtěl bych touto 
cestou poděkovat všem, kteří se na do-
končení této výjimečné stavby podíle-
li, generálním dodavatelem počínaje, 
projektanty, technickým dozorem kon-
če. Zvláště jedno jméno musím vzpo-
menout a to stavbyvedoucího p. Petra 
Dvořáka, se kterým jsme prožili nejed-
ny krušné chvíle a určitě bude rád na 
Pečky vzpomínat. Můj dík rovněž patří 
investičnímu oddělení MěÚ Pečky pod 
vedením Ing. Věry Růžičkové. Na závěr 
bych chtěl popřát personálu školní ku-
chyně dobrý start, samé příjemné chví-
le a všem strávníkům, žákům, učitelům 
a veřejnosti dobrou chuť.

Milan Urban, starosta města 
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Ze srpnového jednání Rady města Pečky
• Na základě doporučení bytové komise bylo schváleno přidělení bytu čp. 161 

manželům z Peček (od 1. 10. 2016, nájemné 4.000,- Kč/měs.).
• Na základě doporučení bytové komise schválila RM výměnu bytů ( v majetku 

města) č. 19 v čp. 218 ( 32 m2,  rodina, nájemné 2.800,-Kč ) za byt v čp. (67 m2, 1 
osoba, nájemné 4.500,-Kč)  k termínu 1. 10. 2016. Důvodem je nepoměr počtu 
nájemníků k výměře bytů. 

• Rada města schválila zveřejnění  veřejné zakázky malého rozsahu  na staveb-
ní práce: Zateplení dvorní fasády čp. 148 Pečky. Hodnotícím kritériem bude 
nejnižší nabídková cena bez DPH. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 
429 tis. Kč bez DPH. 

• Rada města také schválila uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě  mezi městem 
Pečky a společností Pečecké služby s.r.o. o zajištění povýsadbové údržby 
sídlištní zeleně V Horkách části 3,4,5,6,7,9,10,11 a zeleně Hellichova parku v 
Pečkách.  Předmětem dodatku je změna platebních podmínek ve dvou stano-
vených splátkách dle skutečně provedených prací (výkaz výměr). 

• Schváleno bylo i rozšíření sběrné sítě – kontejnery na elektroodpad, rozmís-
těných po městě na stanovištích: Tř. Jana Švermy, garáže u sídliště, ul. Sokol-
ská, V.B. Třebízského.

• Dalším bodem jednání, který byl odsouhlasen byla realizace oprav výtluků 
na místních komunikacích v Pečkách a ve Velkých Chvalovicích firmou Ja-
roslav Zoubek, Sadská. Výsledná cena prací bude stanovena po dohotovení 
zakázky v závislosti na množství spotřebovaného materiálu ( 2.889,- Kč/t).  

• Rada města odsouhlasila a doporučila ke schválení i zastupitelstvu města při-
jetí Strategického plánu rozvoje města Pečky 2016-2026, který byl občanům 
města představen 31. srpna 2016 na veřejném zasedání ZM.

• Na programu jednání bylo i schválení podání žádosti o dotaci poskytovateli 
podpory  „Nadace ČEZ“  na výsadbu 20 ks stromů u Mlýnského náhonu v 
Pečkách směrem na Tatce. Jedná se o dotaci ve výši 80.000,- Kč se spoluúčastí 
města 10.000,- Kč. Výsadba je součástí projektu „Vracíme stromy zpět do kraji-
ny“.  

• Ředitelce Kulturního střediska města Pečky bylo schváleno odkoupení stá-
vajícího vybavení na občerstvení (od končícího nájemce bufetu v KS) za cenu 
8.000,-Kč. Důvodem je zajištění chodu bufetu v nadcházející sezóně.  

• Rada města schválila uzavření darovací smlouvy mezi Základní školou Pečky, 
Tř. Jana Švermy  čp. 342 a společností WOMEN FOR WOMEN o.p.s., Praha 
4 na poskytnutí finančního daru určeného k uhrazení stravného ve školní 
jídelně pro 12 žáků ve školním roce 2016/2017 v období od 1. 9. 2016 do 30. 6. 
2017. Jedná se o dar ve výši 59.364,-Kč.

Dobrou chuť
Ve chvíli, kdy čtete tento článek, 

měli by si již žáci naší školy pochutná-
vat na výborných obědech z naší nové 
školní jídelny. Používám podmiňovací 
způsob, protože v době, kdy tento člá-
nek píši, je ještě celá řada podmínek, 
které je třeba splnit, aby tomu tak bylo.

Podařilo se dokončit stavební část 
akce, i když problémů bylo do poslední 
chvíle víc než dost. Třeba při instalaci 
rozvodů vody, plynu, elektřiny, vzdu-
chotechniky……Ale zvládlo se to. 

Je nainstalována kompletní gast-
rotechnologie a veškeré vybaveni, po-
třebné pro samotné vaření.

Je třeba dokončit i veškeré zemní 
úpravy kolem jídelny, aby se dostali do 
jídelny nejen všichni dodavatelé, ale 
aby třeba i žáci prvního stupně nemu-
seli obcházet celou školu, ale dostali 
se po novém chodníku přímo na místo 
určení.

Co nám tedy ještě stojí v cestě? Pře-
devším celá hromada papírů, protože 
začít vařit, to není jen tak. To máte hy-
gienu, hasiče, živnostenský úřad, kraj-
ský úřad…..

No a pak se můžeme pustit do vlast-
ního vaření. Nejdřív je třeba, aby se 
náš nově vytvořený kuchařský tým 

seznámil s veškerou nainstalovanou 
technologií, která patří k tomu nejlep-
šímu, co je v současnosti k dispozici. 
K tomu jim pomohou zkušení šéfku-
chaři, kteří provedou zaškolení na jed-
notlivých typech zařízení. Následovat 
bude odzkoušení kompletního provozu 
a doladění drobných (doufejme) nedo-
statků, které se mohou vyskytnout.

No a pak už jenom podle připrave-
ného jídelníčku objednat všechny po-
třebné suroviny, ve správném pořadí je 
vložit do správného zařízení, zamíchat 
a…

…dobrou chuť :-)
Luboš Zajíc, ředitel školy

Víte, že …
… se volby do Zastupitelstva Stře-

dočeského kraje budou konat ve 
dnech 7. a 8. října 2016? Podrobnosti 
k jejich organizaci zveřejníme v říjno-
vém čísle PN.

… Městský úřad Pečky posílí o so-
ciální pracovnici?  Její nástup je plá-
nován od 15. září 2016.   Nová úřednice 
bude mít na starost poradenství v si-
tuaci, kdy se občané ocitnou v hmotné 
nouzi.   Bude pomáhat s umísťováním 
občanů města do domovů pro seniory 
či v případě zájmu zajišťovat odpoví-
dající ubytování klientů v azylových 
domech nebo ubytovnách.  Kancelář 
sociální pracovnice bude situována v 
přízemí budovy radnice, aby byla do-
stupná občanům se sníženou pohybli-
vostí.

… probíhá zateplení fasády Kultur-
ního střediska města Pečky?

Cecilie Pajkrtová, tajemnice města

… květnové krupobití zavinilo na 
majetku města značné škody? Byly 
poškozeny fasády na budovách základ-
ní školy, vzdělávacího centra a radnice, 
dále skleněné výplně oken a 8 ks svíti-
del veřejného osvětlení.  Opravy budou 
provedeny do konce letošního roku, 
jako první byly zahájeny práce na fa-
sádě základní školy ve směru od koste-
la. Celková způsobená škoda dosahuje 
výše cca 530 tis. Kč a bude hrazena z 
pojistného plnění. Vlivem přepětí po 
bouřce byly poškozeny i 3 bezpečnost-
ní kamery, které jsou již nahrazeny no-
vými, celkové náklady ve výši 140 tis. 
Kč byly též kryty pojistným plněním.

Marcela Bahníková,
vedoucí odboru ekonomicko-správní
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...několik otázek

pro vedoucího Odboru výstavby, zemědělství, dopravy 
a životního prostředí, Ing. Václava Zavřela

• Váš odbor má nejvíce zaměstnanců 
z celé pečecké radnice. Proč?

Tento odbor  vyřizuje agendy v ně-
kolika různých a rozsáhlých oblastech 
výkonu státní správy i v oblasti samo-
statné působnosti na základě rozhodo-
vání rady a zastupitelstva města. 

Počet zaměstnanců (celkem pět i 
s vedoucím odboru) je rozhodně ade-
kvátní rozsahu činností, které vychá-
zejí ze zákonných povinností,  jsou 
stanoveny pro pověřený a to zejména 
stavební úřad. 

Činnost odboru výstavby, země-
dělství, životního prostředí a dopravy 
je rovněž speciální širokospektrální 
službou určenou občanům, fyzickým 
i právnickým osobám podnikajícím 
podle zvláštních předpisů a dalším 
organizacím a subjektům, které mají 
sídlo v Pečkách, popřípadě v území 
vymezeném pravomocemi pověřeného 
úřadu Pečky. Spádovou oblast tvoří 9 
obcí s 11,5 tis. obyvateli - Cerhenice, 
Dobřichov, Chotutice, Pečky, Plaňa-
ny, Radim, Ratenice, Vrbčany a Tatce 
rozkládajících se ve 14 katastrálních 
územích, přičemž nelze předem určit  
počet obyvatel,  kteří se stanou účast-
níky různých správních řízení. 

Těžištěm práce odboru je staveb-
ní úřad, jehož činnost je velmi pestrá 
-  počínaje územním plánováním a sta-
vebním řádem, vlastním kontaktem se  
stavebníky či vlastníky nemovitostí v 
různých fázích, či úkonech stavebního 
řízení, konče.  

Kromě stavebních záležitostí se s 
činností odboru výstavby setkává bez-
prostředně každý občan Peček  proto, 
že tento odbor spravuje a vybírá po-
platky za sběr, shromažďování, svoz a 
likvidaci komunálního odpadu. 

Dále nemalou část činností tohoto 
odboru zaujímá  řešení údržby veřejné 
zeleně, plánování a realizace nových 
výsadeb, oprava místních komunikací 
a dohled nad údržbou hřbitova.

Na závěr tohoto velmi zjednoduše-
ného výčtu přidáváme i poněkud re-
kreační záležitost -odbor výstavby ve 

své spádové oblasti je nápomocen i ry-
bářům vydáváním rybářských lístků. 

Vzhledem k tomu, že činnost odboru 
se stále rozšiřuje, ať již z důvodu vyš-
ších nároků na výkon státní správy, 
nebo prostě proto, že Pečky a spádová 
oblast je činorodá a stavebně velmi ak-
tivní, nároky a požadavky na objem i 
kvalitu práce se stále zvyšují, je tedy 
velmi pravděpodobné, že i tento „nej-
početnější“ odbor bude v nedaleké bu-
doucnosti potřebovat posilu.

• V Pečkách se hodně staví. Můžete 
uvést nějakou všeobecně méně zná-
mou povinnost vlastníka rodinného 
domu?

Veřejnosti není příliš známa povin-
nost vlastníka rodinného domu nebo 
jiné stavby - uchovávat po celou dobu 
trvání stavby dokumentaci jejího sku-
tečného provedení, rozhodnutí, osvěd-
čení, souhlasy, ověřenou projektovou 
dokumentaci, popřípadě jiné důležité 
doklady týkající se stavby. Jediná vý-
jimka z tohoto pravidla je pouze mož-
nost zlikvidovat stavební deník po 
uplynutí 10 let od vydání kolaudačního 
souhlasu. 

• Co je nutné doložit a s čím mi mů-
žete jako stavební odbor pomoci, po-
kud se rozhodnu stavět?

Jako budoucí stavebník budete mít 
před sebou celou řadu povinností, je-
jichž výčet je uveden ve stavebním 
zákoně. Tyto povinnosti musíte sklou-
bit s vašimi přáními, možnostmi, účel-
ností apod. Rozhodující je však mít k 
dispozici vhodný pozemek, na kterém 
je možné vaši představu realizovat. Na 
internetových stránkách města Peč-
ky  je k dispozici platný územní plán, 
který vám pomůže s výběrem vhodné 
lokality určené k zástavbě. Přesto do-

poručuji naši kancelář navštívit, získá-
te zde mnoho cenných a praktických 
informací, jak dál postupovat.  Řada 
nedorozumění a pozdějších problémů 
vzniká neuváženým postupem – mám 
pozemek a tak honem ať je projekt a ať 
to „odsejpá“. Rozčarování přijde oka-
mžikem podání žádosti o stavební po-
volení, kdy se zjistí nereálnost tohoto 
záměru. A naše média potom žijí …..

 
• Může váš odbor ovlivnit vzhled no-
vostaveb i celkové nové zástavby? 

K otázce vzhledu staveb. Stavba se 
musí především líbit stavebníkovi, 
jeho rodinným příslušníkům a splňo-
vat jejich potřeby. V případě, že se jed-
ná o ucelený prostor, ve kterém by mělo 
být postaveno několik domů, lze do re-
gulačních podmínek zakotvit některé 
požadavky, jako je maximální výška 
hřebene střechy, podlažnost stavby, 
odstupové vzdálenosti od společných 
hranic sousedních pozemků apod. Co 
se týče pojmu zástavba, nastal odklon 
od řadové zástavby, doba posledních 
25 let upřednostňuje solitérní stavby. 
Každá zástavba má své výhody, ale i 
nevýhody. 

Problém je však trochu někde jin-
de, nová solitérní zástavba rozvíjí nový 
prostor mimo centrum, avšak poško-
zuje klasickou řadovou zástavbu cen-
trálních části města - zjednodušeně 
řečeno, tím, že raději postavíme dům 
v místě kde „včera“ rostla pšenice, než 
abychom dům po předcích rozumným 
způsobem zrekonstruovali, podílíme 
se na vylidňování přirozeného centra 
se všemi negativy, které s tímto tren-
dem souvisejí.

Děkuji za rozhovor,  Jana Kusá
Máte i vy otázku na zaměstnance 

Městského úřadu v Pečkách? 
Pošlete ji na info@vzcentrum.cz
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Proč v Pečkách?

V neděli, když jedu autem či na kole, 
sleduji, kolik dopravních značek na 
příjezdových silnicích do Peček je po-
škozeno. Pravidelně se to stává ze so-
boty na neděli. Nejde mi to na rozum, 
vždyť dnes mládež na disko nebo ta-
neční zábavu snad pěšky ani nechodí. 
Komu vadí značky a ukazatele na silni-
cích? Vybíjejí si své emoce a agresivitu 
na těchto cedulích, či jim vadí Pečky 
jako takové? Výměna cedulí za nové je 
jistě nákladná věc. Platíme to všichni z 
našich daní. Zajímavý je osud doprav-
ní značky omezující rychlost na 70 km, 
která je před nadjezdem směrem od 
Radimi. Na jaře ji někdo utrhl a hodil 
do příkopu. V červenci novou někdo 
otočil o 90 stupňů. Proto se tam jezdí 
rychleji než na dálnici. Když vstoupíte 
na přechod pro pěší, tak sebou musí-
te sakra hodit, aby vás auto nesrazilo. 
Zkuste si to. Jezdím autem často i v ji-
ných oblastech ČR, ničení dopravních 
značek nevidím - pouze v Pečkách.        

Jan Karbus

Pečecké varhany potřebují pomoc!
Všem, kteří pravidelně, ale i jen 

občas navštěvují bohoslužby v našem 
kostele, je známo, v jak špatném sta-
vu jsou varhany. Není divu, vždyť od 
jejich instalování uplynulo již mnoho 
let a z různých důvodů nebylo možno v 
minulosti  zajišťovat průběžné opravy.  

Po úspěšné opravě varhan v Cho-
touni a v Ratenicích bylo provedeno 
posouzení stavu varhan i ve zdejším 
kostele a zpracováno několik návrhů 
na opravu. Po poradě s diecézním or-

ganologem bylo doporučeno přistoupit 
k realizaci opravy podle návrhu pana 
Antonína Habětína. Předpokládané 
náklady jsou 550 – 600 tisíc korun (výše 
nákladů bude upřesněna po schválení 
konečné podoby oprav a potřebných 
úprav). 

Není to částka malá, ale je také jisté, 
že odkládáním oprav budou náklady 
narůstat, nehledě na to, že bude do-
cházet k rozsáhlejšímu poškození dře-
vokazným hmyzem a cínovým morem.

Z těchto důvodů, po projed-
nání v ekonomické radě far-
nosti, bylo doporučeno zahájit 
kroky k opravě našich varhan. 
Určitá část prostředků může 
být uvolněna z farních pro-
středků, které jsou k disposici, 
ale je nutné a potřebné získat 
ještě zbývající prostředky.  

Připomínám, že kostel, bez 
ohledu na zápis v listu vlast-
nictví, patří k městu a k jeho 
obyvatelům. Jisté je, že je ur-
čen především pro věřící, pro 
bohoslužby. Není však uza-
vřen ani pro ostatní obyvatele 
města, ani pro jiné akce mimo 
bohoslužby. Zvláště tedy vě-
řící by měli dávat najevo, že 
jim kostel náleží (byť ne práv-
ně, ale morálně) tím, že doká-
ží přispět na potřeby kostela 
nejen při nedělní sbírce, ale 
v mimořádných situacích, na 
konkrétní účel, větším darem. 
Stav varhan určitě mimořád-
nou situací je.

Obracím se tedy na vás na 
všechny s prosbou o pomoc. 
Obracím se především na vě-
řící, obracím se i na ostatní 

Vzpomínáme
Dne 14. 8. 2016 uply-
nulo 23 let, co nás 
opustil pan Draho-
slav Schnurpfeil z 
Peček.
Stále vzpomínají dcera 
s rodinou

Dne 21. září 2016 
vzpomeneme 
nedožitých 78 let 
pana Petra Pešky 
z Peček.
Vzpomíná manželka 
a děti s rodinami.

14. 9. 2016 se doží-
vá krásných 82 let 
pan Pavel Peška z 
Peček. 
Vše nejlepší do dal-
ších let přeje synovec 
s rodinou.

Velké gratulace s přáním pevného 
zdraví posíláme i dalším našim ju-
bilantům:

Marii Vokounové – 80 let

Evě Molárové – 80 let

Miroslavu Havelkovi – 80 let

Marii Musílkové – 90 let

Miladě Breburdové – 90 let

Janu Zumrovi – 91 let

Bohuslavu Vrbovi – 91 let

Václavu Brezmenovi – 93 let

Růženě Kolářové – 94 let

Gratulujeme

obyvatele města. Obracím se i na pod-
nikatele, aby i oni pomohli uvést naše 
varhany do stavu, kdy je bude možno 
poslouchat s radostí i dobrým pocitem, 
že  přispěli na dobré dílo.

Mohu vás všechny ubezpečit, že jako 
v předchozích letech, ani tentokrát ne-
bude mezi dary chybět dar faráře. 

Dary je možné zasílat na účet far-
nosti u ČS, pobočka Pečky, číslo účtu 
502865389/0800, případně předat v ho-
tovosti správci farnosti. Na každý dar 
vystavujeme potvrzení pro daňové 
účely.

Každý měsíc je na dobrodince pa-
matováno při mši svaté obětované na 
tento úmysl. 

Josef Nerad, farář
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Rozhovor s Petrem Janovským, 

majitelem sportovní stáje Friends Horse club v Pečkách
Potkat v okolí Peček jezdce na koni 

již není neobvyklé. Ty, které jsou však 
ustájené v areálu za místním hřbito-
vem se nám v terénu zahlédnout jen 
tak nepodaří. Jsou to koně speciální, 
díky svým schopnostem, dovednos-
tem a potřebám vázaní na specifické 
prostředí - stáje a výběhy jejich maji-
tele Petra Janovského.

• Co je na Vašich koních tak jiného?
Jde o koně drezurní, v hierarchii 

koňského sportu pomyslné vysoko-
školáky, v porovnání třeba s těmi do-
stihovými – absolventy základní školy 
(ti se potřebují jen naučit rychle běžet 
vpřed, zatímco drezurní práce je o 
mnoha náročných cvicích, které zvlád-
ne jen speciální druh koní). Hodnotí-
cími kritérii pro výběr koní k tomuto 
výcviku je jejich vzhled, cha-
rakter a mechanika pohybu. 
Aby si jezdec „sedl“ se svým 
koněm a jejich souhra byla 
dokonalá, to je doslova alchy-
mie. Proces trvající i roky. Ne 
vždy se to však podaří. Jde o 
partnerský vztah. Koně jsou 
jako lidé: vřelí, zákeřní, maz-
liví, chladní, milující, paliča-
tí,… 

• Co je cílem tohoto part-
nerského úsilí?

Ideálem je, aby kůň chodil 
tzv. „na myšlenku“. Laické-
mu divákovi se při pohledu 
na drezuru může zdát, že se 
toho až tak moc neděje, ale 
je zde nesmírně mnoho fak-
torů, které se sledují (např. 
poloha krku, zádi, jazyka, 
ocasu, a samozřejmě přes-
nost provedení cviků). Jde 
o to, aby, jednoduše řečeno, 
nebylo poznat, že jezdec koně 
při plnění předepsaných cviků jakkoli 
řídí. Žádné viditelné povely, pohyby. 
Čistá harmonie a souznění. Oko zasvě-
ceného rozliší obtížnost jednotlivých 
cviků. Přirovnal bych to ke krasobrus-
lení. Kdo aspoň trochu chápe, toho to 
baví. Pět minut tance koně s jezdcem 
na hřbetě. Samozřejmě vše je rozhod-

čími sledováno, takže kůň nesmí být 
jakkoliv trýzněn.

• Kde se tato disciplína vzala?
Partnerství člověk – 

kůň má dávnou historii. 
Jako o disciplíně může-
me hovořit od antických 
dob, dnešní podoba se 
vytvořila ve středově-
ku, kdy rytíř se svým 
koněm museli být jedno, 
dále pak 19. století a jeho 
vysoké jezdecké školy 
pro šlechtice (dnešní je-
diná zůstala ve Vídni v 
Hofburgu, kde se každý 
den konají přehlídky). 
V roce 1912 se drezura 
stala olympijskou disci-
plínou.

• Jak jste se ke koním 
dostal Vy?

V páté generaci Pra-
žák od Anežského kláš-
tera (a Prahu opravdu 
miluji) jsem potřeboval 
přírodu a hlavně koně. 
„Začínal jsem“ postáváním u kočáro-
vých koní na Staroměstském náměstí. 
Ve 14 letech koňský tábor, dále střední 
zemědělská škola s touto specializací, 
a i když koně miluji a mám je v srd-
ci, moje zaměření je humanitní, a tak 
jsem šel na filozofickou fakultu obor 

pedagogika. Pracoval jsem na minis-
terstvu školství, učil na základní škole 
(moje nejkrásnější období, ale s mini-
málním platem), následovala komerč-
ní sféra, vlastní podnikání s flexibilní 
pracovní dobou a tím i čas na mou lás-
ku – koně. 

• Co Vaše sportovní kariéra?
Opravdu jezdit naplno jsem začal 

před 5 – 6 lety. To je nádherné na tom-
to sportu - vrátil jsem se k němu po 12 

letech, můžu na tom tvr-
dě pracovat, tady není 
nikdy pozdě. Po půl 
roce jsem si koupil své-
ho prvního koně Rika, 
kterého mám dodnes. 
Jezdíme spolu soutěže 
na úrovni S (středně těž-
ké), připravujeme se na 
úrovně T (těžké). Jezdec-
kou licenci mám 3 roky. 
V současné době máme 
splněnou kvalifikaci na 
Mistrovství ČR mužstev.

• Proč jste si vybral 
právě tuto disciplínu?

Mám rád preciznost, 
řád, dokonalost a vý-
zvy. A to drezurní sport 
rozhodně je. Musíte se 
hodně změnit, naučit 
se trpělivosti, obrovské 
kázni, být zodpovědný a 
disciplinovaný. 

• Proč Pečky?
Potřeba vlastního ustájení Rika. 

Po 5 letém hledání vhodného domu s 
pozemky jsem ho mohl před více než 
rokem odstěhovat ze stájí v nedalekém 
Hradištku do vlastního. Původně jsem 

si představoval více přírody, 
méně roviny a polí, ale teď 
nelituji. Jsem tu šťastný. Pryč 
z přelidněné Prahy, ale s vý-
bornou dopravní obslužností, 
na polosamotě, s výletníky za 
plotem, se sedmi koňmi, 2 ex-
terními trenéry, … a plány.

• Jakými konkrétně?
Hlavně vychovávat mladé 

koně – pro sebe k ježdění sou-
těží a ty, se kterými si nesed-
neme, k prodeji.

Dále otevřít naši stáj dět-
ským zájemcům o drezuru. 
Zájemce, to je pro nás oprav-
dový nadšenec do koní, kte-
rému nechybí odhodlání k 
dlouhodobé práci minimálně 
2 – 3 x týdně a samozřejmě 
láska ke koním. Na oplátku se 
díky nim naučí trpělivosti, se-
bekázni, řádu, hodnotě práce. 
A pak dobudovat areál, aby-
chom mohli třeba jednou po-

řádat závody a tím pro Pečky poskyt-
nout další kulturní vyžití a program, 
být tu doma, … Je toho hodně.

Děkuji za rozhovor a přeji, ať se Vám v 
Pečkách i nadále líbí a daří, Jana Kusá
Až nebudete vědět kam na procházku, vez-
měte to zadem do Chvalovic. Je tam hezky. 

U koní …
www.friendshorse.cz 
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Ohlédnutí za prázdninami v KS

I o prázdninách pro vás Kulturní 
středisko Pečky připravilo kulturní a 
sportovní akci. 

Při minigolfovém turnaji dvojic (ve 
spolupráci s minigolfovým oddílem) se 
sešlo 17 hráčů. Hrála se dvě kola a vý-
sledky dvojice se sečetly. Ceny dosta-
li i jednotlivci. Mezi oddílovými hráči 
zvítězila Gábina Votápková před svým 
bratrem Nikolasem a tato dvojice zví-
tězila i ve dvojicích. V další kategorii 
zvítězil Petr Axamit, druhá byla Sofie 
Lerchová a třetí Leo Votápek. Z pro-
fíků vyhrál Pepa Makovec, druhý byl 
Zdeněk Šebesta a třetí Zdeněk Vever-
ka.

Děti, které neodjely na prázdniny, 
měly možnost přijít do parku na před-
stavení „Kdo si hraje nezlobí“. Honza 
Krejčík pro ně připravil písničky, ta-
nečky a soutěže.

Věra Šuková, ředitelka

Městská knihovna vás zve:
na zářijovou unikátní putovní výstavu

Brána recyklace
která již od roku 2009 představuje širokou škálu předmětů vyrobených z re-

cyklovaných materiálů. Od předmětů běžné denní potřeby, až po ty netradič-
ní. Vytříděný odpad totiž není jen pouhým odpadem, ale cennou surovinou, 
která se dá využít na výrobu nových věcí. Přijďte se podívat z čeho je vyro-
bena 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 .....

Městská knihovna Sv. Čecha v Pečkách od 1. do 30. září 2016.
Otevřeno:  po,st, pá - 12:00 – 16:00;   út, čt - 8:00 – 12:00 / 13:00 – 18:00 hodin

Pořádá firma EKO-KOM a.s., 
Odbor životního prostředí Městského úřadu Pečky 

a Městská knihovna Sv. Čecha v Pečkách.

na sérii čtvrtletních setkání nejen pro ženy:
Den pro otylky, 

aneb vezmeme to z gruntu!
Program:

• Kde se asi stala chyba? Beseda s Lenkou Náměstkovou, diplomovanou 
nutriční terapeutkou z nestátního zdravotnického zařízení SAH Nymburk 

 (Systém asistovaného hubnutí).
• Pleť a nadváha - kosmetická poradkyně Hanka Chvalová.
• Péče o vlasy a kritéria při výběru účesu?  - kadeřnice Jana Tučková a Míša 

Polesná.
• Masáže a jejich význam – ukázky relaxač. technik (lávové kameny, medo-

vá masáž, baňkování...) - Kateřina Enochová.

V sobotu 8. října 2016 od 9 h v prostorách knihovny.

Vstupné ve výši 100,- Kč zahrnuje drobné ovocné a zeleninové občerstvení, 
kávu, ovocný čaj, vodu. Předpokládaný konec v 15 hodin.

na pokračování výtvarných kurzů nejen pro děti

„Výtvarný šikula“
pod vedením lektorů Jaroslavy Tomanové (ruční práce) 

a Františka Hály (výtvarné techniky).
Ukázková hodina je v úterý 27. 9. 2016 od 16 h

v prostorách městské knihovny.

Kulturní středisko 
připravuje:

Kurzy tance 
pro děti a mládež (6 – 15 let)
Zápis 5. září 2016 od 17:00

Kroužek minigolfu 
pro děti - nábor 5. září 2016 od 15:00

Kurz společenského 
tance a chování

od 17. září 2016 od 16:30
(volná místa pro chlapce a páry)

Taneční kroužek 
DC GLOW (M. Koděrová)

Cvičení Feldenkraisova metoda 
(J. Knebortová)

pro vás od podzimu, vedle 
své tradiční nabídky kurzů, 

připravilo i pár novinek: 

Pro děti 2,5 – 4 roky je tu pravi-
delný dětský klub KLUBÍK, který 
každé úterý mezi 9:00 -11:00 nabídne 
dopolední blok pohádek, písniček, 
pohybu, angličtiny a výtvarna. Na 
děti se těší lektorka Janina, profe-
sionální chůva s praxí v ČR a UK. 
Skupina je otevřena pro pět dětí, v 
případě většího zájmu „kurzistů“ je 
VCP připraveno tuto nabídku roz-
šířit i o další dopoledne. Členství v 
Klubíku je na dobu minimálně jed-
noho semestru (13. 9. 2016 – 31. 1. 
2017) s úhradou platby v měsíci září 
(1.800,- Kč = 20 x 90,- Kč). V případě 
nemoci dítěte je zde možnost poslat 
náhradníka z řad vašich známých. 

Další novinkou, na kterou se mo-
hou těšit šikovné slečny a dámy jsou 
otevřené úterní dílny KLUBu Kre-
ativního Odpočinku. Ten pro vás 
na zimní semestr 2016/2017, vedle 
pravidelných „poraden“, připravil i 
sérii kreativních workshopů pro za-
čátečnice i pokročilé (peddig, tkaní, 
decoupage, drátkování, quilling). 

Pro mládež (studenty a žáky 2. st 
ZŠ), se 14. září otevírá Fotokroužek, 
který povede výtvarník František 
Hála (též lektor Ateliéru). Své svě-
řence bude učit dívat se kolem sebe, 
tvořit kompozici, fotit v interiéru i 
exteriéru, následně zpracovat sním-
ky a mnoho dalšího.

Více informací a přehled veškeré na-
bídky VCP naleznete na 
www.vzcentrum.cz, tel.: 274 811 636. 
 

Jana Kusá, koordinátor VCP
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Labský bobr  -  Motto: Kdo seká jednou za měsíc, pomáhá přírodě.

Léto se s námi pomalu loučí. Jak 
často jste se, milí čtenáři, za slunných 
dní potěšili pestrými motýly, kolik 
jste při procházkách přírodou potkali 
ještěrek, ježků, skákavých koníků či 
zelených kobylek? Se smutkem mu-
sím říci, že z poslední čtveřice jsem 
letos neviděla ani živáčka a z motýlů 
tak šest sedm včetně bělásků. A pře-
ce docela nedávno bylo všechno jinak. 
Má v tom prsty člověk? Zdá se, že se 
u nás stalo národním zvykem neustálé 
sekání trávníků, hrčení sekaček kaž-

dodenní hudbou, dokonce podezřívám 
nejvášnivější sekáče, že mají sekačku i 
v noci pěkně při ruce. A dopadá to tak, 
že se kolem nás rozprostírají vysušené 
žluté plochy bez zeleného stébla, bez 
kvítků, které neudrží kapku vody a ne-
uchrání brouka.

Příznivci přírody jásají, vrátil se k 
nám vlk. A co způsobilo, že se musel 
„ vrátit“? Dobře si vzpomínáme na 
konstatování – poslední vlk v Čechách 
zastřelen v roce … poslední medvěd 
uloven roku … A jak to bylo s labským 
bobrem? Podívejme se do Věstníku Po-
děbradska z roku 1903.

Labský bobr se kdysi proháněl vol-
ně po celém toku Labe. Otcové Kolína, 
Poděbrad a Nymburka posílali o Ve-
likonocích královskému podkomoří-
mu v Praze pěkného bobra s přáním, 
aby ho ve zdraví užíti ráčil. Hlavně o 
Velikonocích jedli naši předkové jako 
postní jídlo bobří ocas. Podle rybářské-
ho řádu v Kolíně z roku 1492 „ neměli 
tamější rybáři jeden bez druhého bíti 
bobrů.“ Nohy a ocas patřily purkmist-

rovi a konšelům. Například rybáři po-
děbradští museli nohy a ocas přinésti 
na zámek poděbradský, platil se jim 1 
groš, při dvou „ dává se jim k tomu ko-
nev piva.“ Jestliže žádané neodvedli, 
pokuta byla mnohem vyšší, jedna kopa 
grošů. Na zámku v Lysé se rybářům 
nic neplatilo.

V 16. století bylo bobrů tolik, že se 
bobří ocasy prodávaly na pražském 
rybím trhu. Poslední labský bobr byl 
uloven a posléze sněden podkomo-
řím Skuhrovským ze Skuhrova v roce 
1645.

Zaslechla jsem v televizi, že se na 
kterémsi potoce usídlila bobří rodin-
ka. Hospodařila podle své přirozenos-
ti, podle přirozenosti lidské škodila. 
Má být vystřílena. Jako velice často 
musí příroda ustoupit člověku.

Indiánský kmen Cree:  
Až bude pokácen poslední strom,
až bude otrávena poslední řeka,
až bude chycena poslední ryba,
tehdy poznáme, že peníze se nedají jíst.

-zf-

Větší a větší
Září je tu a s ním i začátek školní-

ho roku. Každé dítě tento fakt nepotě-
ší, ale pohodlí nemuset za  vzděláním 
dojíždět si jistě uvědomí i ti nejzarpu-
tilejší.  Existence  pečecké školy neby-
la vždy samozřejmostí. Její velikost, 
vybavenost (učebny, jídelna, družina) 
jdou ruku v ruce s požadavky doby a 
standardů na vzdělávání. Ne vždy se 
ale pečecké děti měly tak dobře:

O počátcích školství v Pečkách jsou 
jen skromné písemné zprávy. Ze sou-
kromé zámecké školy v Radimi byla 
ke konci 18. století zřízena škola veřej-
ná, do níž docházely také děti z Peček 
Podblatných, Dobřichova, Chotutic, 
Chválovic a Tatec. V době josefínské 
byla v Pečkách po nějaký čas i sou-
kromá škola. Později, až do roku 1805, 
chodily děti z Peček do farní školy v 
Dobřichově. 

Teprve roku 1805 byla zřízena ško-
la v Pečkách. Byl to dřevěný roubený 
baráček s doškovou střechou a jedinou 
školní světnicí pro 109 dětí! Stál při 
strouze Kocandě v domě č. 76 ( bývalé 
truhlářství p. Zpěváka) vedle nynější 
školní zahrady. Prvním učitelem byl 
vysloužilý voják, kaprál Václav Želez-
ný. Tato malá chaloupka nestačila pro 
tolik dětí, a proto gubernium nařídilo, 

aby byla postavena škola nová a učitel 
si směl zjednat pomocníka. To se sta-
lo roku 1823, kdy byla postavena ško-
la zděná, patrová se dvěma třídami a 
bytem pro učitele a jeho pomocníka. 

Nyní tento dům č. 89 patří rodině Ni-
grínových dříve p. Doutlíkovi. Poně-
vadž však dvě třídy v této budově pro 
350 dětí opět nestačily, byla tato budo-
va prodána rafinerii cukru. V roce 1877 
byla postavena nová budova se čtyřmi 
učebnami, kabinetem a bytem pro ří-
dícího učitele za 21.387 zl. Je to nyněj-
ší Dům služeb č. 184, ve kterém byla 

později umístněna městská spořitelna, 
poštovní úřad a nyní prodejna obuvi. 
Rozvoj průmyslu znamenal také příliv 
dělnictva a vyšší počet školních dětí. V 
roce 1894 jich bylo zapsáno 732 z Peček 
a okolí, v roce 1904 již 925 žáků. Proto 
se začalo opět stavět a roku 1901 byla 
otevřena škola nová (původně dívčí) 
nákladem 105. 000,- K, a o osm let poz-
ději i druhá (chlapecká) za 207. 000 K. 

Stavitelem obou škol i sousedního ka-
tolického kostela byl Jan Sklenář z Ko-
lína.  Obě školy byly na tehdejší dobu 
moderně vybaveny. Prvním ředitelem 
měšťanské dívčí školy byl Jan Paulík, 
chlapecké J. Knobloch, po jeho od-
chodu na odpočinek roku 1925 ho vy-
střídal Fr. Mach (spisovatel a hudební 
skladatel), na dívčí škole po smrti Jana 
Paulíka ředitelovala Zd. Klárová. Za-
jímavostmi pečecké školy bylo místní 
působení spisovatelky Leontýny Maší-
nové jako učitelky i to, že za II. světové 
války byla v části školy tiskárna Wer-
machtu.

Ale pečecké školství není jenom o 
budově na hlavní třídě. Ke konci 19. 
století byla v Pečkách vydržována i po-
koutní německá škola, která fungova-
la pod rouškou vyučování židovského 
náboženství. Byla v domku za radnicí 
(bývalý dům F. Vendla).  V roce 1902 
byla v Pečkách založena mateřská 
škola, řízená Ant. Zikmundem, starší 
pěstounkou byla Amálie Sladká, po ní 
nastoupila Anna Pamrová a M. Hejc-
manová. Školka fungovala v č. 141, 
dnešním vzdělávacím centru. Dalšími 
objekty předškolního vzdělávání byla 
vila dnes již zrušeného finančního úřa-
du (budoucí komunitní centrum pro 
seniory) a současný areál MŠ Mašinka 
v místním parku. Ale to je jiná historie. 

Když jsem vycházel v roce 1960 ško-
lu, navštěvovalo ji 849 žáků ve 22 tří-
dách. Z Peček 443 žáků, Dobřichova 
116, Velkých Chválovic 82, Milčic 41, 
Radimi 42, Ratenic 42, Vrbové Lhoty 
31, Tatec 31, Chotutic 18 a Chroustova 
3 žáci. 

Jak si škola vede dnes? O tom jste 
každý měsíc informováni na stránkách 
PN.

 Jan Karbus, kronikář
foto archiv www.pecky-virtualne.cz
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Po 16:00 Rodiče a děti
 17:00 Předškoláci
 18:30 Badminton
Út 15:00 Florbal (Šmíd)
 16:30 Florbal (8 – 10 let)
 17:30 Florbal (11 – 13 let)
St 16:00 Všestrannost (6 – 15 let)
 17:30 Děti Dobřichov
 18:30 Cvičení ženy
 20:00 Badminton
Čt 18:00 Parkour
Pá 15:00 Volejbal Spartak

Rozvrh cvičení 
Kulturní středisko města Pečky 

Po 19:00 Piloxing (Z. Víznerová)
 16:00 Taneční kroužky 
  (P. Svěcený)
Út 15:45 Míče děti (V. Kyselová)
 18:30 Míče (V. Kyselová)
 19:30 Zumba s Majklem
St 19:00 Piloxing (Z. Víznerová)
Čt 18:30 Míče (V. Kyselová)
Ne 17:30 Míče (V. Kyselová)

Basketbalový oddíl 
TJ Sokol Pečky pořádá

nábor děvčat 
(ročníku narození 2006, 2007, 2008)

Tenisový oddíl Spartak Pečky 
vás zve na 

Podzimní tenisový 
turnaj v deblu 
(dvojice budou losovány 

v den turnaje) 
17. září 2016 od 8:30 hodin 

na antukových kurtech 
na Sokolišti v Pečkách
Účastnický poplatek 

250,- Kč/osoba s občerstvením
Přihlášky do 9. září 2016 

na e-mail: mrumlena@tci.cz

Nový ročník 1. ligy žen 
zahájí basketbalistky 

TJ Sokol Pečky
v městské sportovní hale 

v sobotu 24. září v 10:00 h 
(Aritma Praha) 

v neděli od 10:00 h 
(BK Kralupy)
Začátky utkání 

jsou zatím neoficiální, může dojít 
k posunu do odpoledních hodin. 
Sledujte proto, prosím, vývěsku.  

Jiří Katrnoška, trenér

Prodej slepiček
Drůbež Červený Hrádek

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

28. září a 25. října 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:

Taoistické Tai ChiTM 

vnitřní umění pro zdraví 

Zveme Vás na novou skupinu 

pro začátečníky od září 2016 

 

Pondělí  12.09.   18:00 – 19:30 

 

Základní škola Pečky 

Tř. Jana Švermy 342 

 

Každá Vaše první navštívená hodina je jako 

ukázková a tedy zdarma. S sebou si 

přineste pohodlné oblečení a obuv. 

 

Cvičení povede akreditovaný instruktor. 

 

Sdružení taoistického Tai Chi v ČR z.s 

                           tel. 728 647 299 

              
www.taoist.cz 

Děvčata se mohou 
přihlásit v městské 

sportovní hale 
od 1. září 

v době tréninků:
pondělí 16:00 - 17:00 

a čtvrtek 17:15 -18:30  

Bližší informace podají: 
Kateřina Nováková 723 125 748 

a Jiří Katrnoška 728 043 792.

Pečečtí sportovci vás zvou...

Rozvrh cvičení 
TJ Sokol Pečky
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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

Významný dodavatel pro automobilový průmysl
Nabízí možnost uplatnění na pracovních pozicích v závodu Nymburk:

OPERÁTOR VÝROBY - NÁSTUPNÍ MZDA AŽ 20.000,- Kč
OPERÁTOR - SKLADNÍK
MECHANIK - ELEKTRO

SEŘIZOVAČ
NÁSTROJAŘ
TECHNOLOG

SPECIALISTA LOGISTIKY, KVALITY S AJ NEBO NJ
HLAVNÍ PRACOVNÍ POMĚR/ SMLOUVA NA DOBU NEURČITOU / POZICE VE VÝROBĚ VHODNÉ I PRO ABSOLVENTY

13. a 14. plat / 5 týdnů dovolené / příspěvek na péči o dítě / příspěvek na dopravu / závodní stravování / stravenky

tel.: + 420 724 058 235  /  e-mail: nym.personalni@magna.com
Bližší specifikaci pracovní náplně jednotlivých pozic naleznete na:

www.magna.jobs.cz
Náborové dny každé ÚTERÝ a ČTVRTEK od 9.00 do 15.00 hod.

Magna Exteriors  s.r.o., Za Žoskou 1040, 288 16 Nymburk
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MUDr. Petr Tiso, MBA
lékař, manažer nemocnice
zastupitel Jesenice
kandidát na hejtmanaPřijďte k volbám 7. a 8. října

I váš hlas může
rozhodnout

Bez názvu-1   1 15.08.2016   16:48:32

Rozšiřování služeb Pečovatelské služby města Pečky
Vážení čtenáři,
Pečovatelská služba města Pečky 

poskytuje své služby občanům měs-
ta a v některých přilehlých obcí již 
20 let. 

Stále se zaobíráme myšlenkou, jak 
by šly námi poskytované služby zkva-
litnit, případně ještě doplnit. V té sou-
vislosti již nějaký čas uvažujeme o pře-
budování zázemí naší organizace na 
malý stacionář pro seniory. Denní sta-
cionář pro seniory je jakousi obdobou 
školky, ale pro seniory. Je to zařízení, 
kde je poskytována péče v určitém ča-
sovém úseku (např. od 7:00 do 16:00) 
seniorům, kteří jinak žijí ve svém do-
mově. Do zařízení jsou dopravováni 
poskytovatelem služby (pečovatelka-
mi), případně rodinou. V denním sta-
cionáři klienti získají nejen potřebnou 
péči (pomoc s přípravou stravy, hygie-
nou, dohledem) a stravu, ale také dů-
ležitou společnost svých vrstevníků a 
potřebnou aktivizaci.  Denní stacionář 
je vhodnou službou pro ty seniory, kte-
ří potřebují častou denní pomoc dru-
hé osoby a zároveň chtějí zůstat žít ve 
svém domově. Služba denní stacionář 
je vhodná ke sdílené péči rodiny nebo 
ji může doplnit pečovatelská služba o 
klienta v domácím prostředí.

Do tohoto vydání Pečeckých novin 

přikládám krátký informativní dotaz-
ník, o jehož vyplnění bych Vás chtěla 
požádat. Informace z něho budou slou-

V měsíci září opět ožije Klubovna 
DPS pravidelnými aktivitami Senior 
klubu Pečovatelské služby města Peč-
ky. V úterý dopoledne se budou schá-
zet pečečtí senioři k Cvičení na židli, 
středy dopoledne mohou senioři využít 
k procvičení svých hlav při Tréninku 
paměti a čtvrtky zase své ruce při Tvo-
řivých dílnách. Do Senior klubu může 

žit jako důležitý podklad pro případné 
zbudování tohoto zařízení v Pečkách.

Děkuji, Petra Čermáková, ředitelka

zavítat každý senior, který nechce se-
dět sám doma a chce svůj čas smyslu-
plně strávit ve společnosti svých vrs-
tevníků. Hůře pohyblivé zájemce jsme 
schopni k nám na aktivity dopravit.  
Pravidelné aktivity v Klubovně DPS 
zpestřují občasné výlety, zájezdy a ná-
vštěvy divadel a koncertů.

Těšíme se na Vás!
Petra Čermáková, ředitelka

Senior klub Pečovatelské služby města Pečky 
znovu otevře své dveře pro stávající i nové zájemce



 1.-30. 9.  Výstava Brána recyklace (MK, MěÚ Pečky, EKO – KOM a.s.)
   Městská knihovna Sv. Čecha Pečky
 2. 9. 20:00 Divadelní představení Válka Roseových (Malé divadlo Kolín)
   Nebovidská tvrz, www.nebovidskatvrz.cz
 3.-4. 9. 9-17:00 Výstava železničních modelů + workshop 
  9-15:00 „Postav si svůj model pod dohledem výrobce“
   Žerotínova 281, Pečky, www.szmp.cz
 3. 9. 12:00 Tatecká fošna – zábavné odpoledne pro celou rodinu 
   (od 18:00 rockový koncert) Koupaliště v Tatcích
 3. 9. 14:00 Kostelecký hudební den II. (zábavné odpoledne pro děti, 
   Keks, All Rock, Ešus) Kostelec n.Č.l., odstavné autobusové  
   nádraží Českobrodská 15
 4. 9. 10:15 AFK Pečky – TJ Litol (I. A třída dorostu)
   Fotbalový stadión AFK Pečky
 10. 9. 9-24:00 XIII. Ročník Černokostelecké vykulení
   Pivovar Kostelec nad Černými lesy, www.pivovarkostelec.cz
  10-16:00 Dětský branný den (vojenská, policejní, záchranářská tech.)
   Český Brod – park u Pivovarského rybníka
  11-17:00 Dny evropského dědictví Český Brod 
   (podzemí, kostely, muzeum – zdarma) Český Brod
  15:00 AFK Pečky – FK Kolín „B“ (ml. přípravka)
   Fotbalový stadión AFK Pečky
  17:00 AFK Pečky – Bečváry („A“)
   Fotbalový stadión AFK Pečky
  20:00 The Velvet Underground Revival Band Praha 
   (se členy Garage a The Plastic People of the Universe 
   Nádvoří Zámku Radim, www.facebook.com/   
   events/1176953299037987
 11. 9. 10:15 AFK Pečky – FK Říčany (st. přípravka)
  11:55 AFK Pečky – FK Říčany (ml. přípravka)
   Krajský přebor, Fotbalový stadión AFK Pečky
 12. 9. 17:00 AFK Pečky – Český Brod „A“ (st. přípravka)
   Fotbalový stadión AFK Pečky
 13. 9. 18:00 Workshop Základy peddigu (KLUBKO)
   Vzdělávací centrum Pečky  
 14. 9.  17:00 Přednáška Za svatou Ludmilou na Tetín 
   (ČKA, Mgr. Libor Gottfried, historik a archivář)
   Kulturní středisko Pečky
 17. 9.  8:30 Podzimní tenisový turnaj v deblu 
   (losované dvojice, 250,-/osoba,) (Spartak Pečky)
   Sokoliště Pečky – antukové kurty tenisového oddílu
  17:00 AFK Pečky – Konárovice („A“)
   Fotbalový stadión AFK Pečky
  18:30 Rockový koncert  Rozpal to fest 
   (Krucipüsk, Blue Bucks, Roxor, Telegraf) Sokolovna Pečky
 18. 9.  10:15 AFK Pečky – FK Červené Pečky (I. A třída dorostu)
   Fotbalový stadión AFK Pečky
 23. 9. 17:00 AFK Pečky – FK Kolín „A“ (st. přípravka)
   Fotbalový stadión AFK Pečky
 24. 9.  10:00 I. basketbalová liga žen TJ Sokol Pečky - ARITMA Praha 
   Městská sportovní hala Pečky 
 25. 9.  10:00 I. basketbalová liga žen TJ Sokol Pečky – BK Kralupy
   Městská sportovní hala Pečky
  10:15 AFK Pečky – FK Bohemia Poděbrady (st. přípravka)
  11:55 AFK Pečky – FK Bohemia Poděbrady (ml. přípravka)
   Krajský přebor, Fotbalový stadión AFK Pečky
 27. 9.  18:00 Workshop Váza u peddigu - obpletená sklenice (KLUBKO)
   Vzdělávací centrum Pečky
 28. 9. 10:15 AFK Pečky – FK Brandýs - Boleslav (st. přípravka)
  11:55 AFK Pečky – FK Brandýs - Boleslav (ml. přípravka)
   Krajský přebor, Fotbalový stadión AFK Pečky
  15:00 AFK Pečky – SK Úvaly (I. A třída dorostu)
   Fotbalový stadión Pečky
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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, 
letáky 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 / Švermova)

Městská knihovna Sv. Čecha Pečky

Vzdělávací centrum Pečky (Masarykovo nám.)

Květiny pí. Špikové (Masarykovo nám.)

Vaše příspěvky do PN 
přijímáme: 

Ř á DKOVá INZERCE

• Pronajmu 3+kk v Pečkách,              
V Kaštánkách (bývalý VÚKPS).
Tel.: 773 539 818
• Nabízím k odkoupení náhrobní 
mramorovou desku na hřbitově v 
Pečkách (č. 86), 75 x 171 cm. 
Tel.: 482 720 394 – po 19. hodině.

!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 %). 

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

Slevy u opakovaných inzercí:
předplacená inzerce na 1/2 roku 

= 1 inzerce zdarma
předplacená inzerce na 1 rok 

= 2 inzerce zdarma


