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Díky za pomoc
Je tu listopad a podzimní práce se 

nevyhnuly ani školní zahradě. Tedy 
budoucí, protože se teprve rodí. A prá-
vě sázení stromků, kopání základů pro 
skleník a zasazení jezírka jsou těmi 
činnostmi, které vtisknou vznikající 
venkovní učebně charakter. Chtěla 
bych touto cestou poděkovat všem ro-
dičům, žákům a kolegům, kteří věno-
vali dvě říjnové soboty společnému 
dílu. Výsledkem brigádnického snaže-
ní není jen dobře odvedená práce, ale 
i velice příjemně strávený čas pospo-
lu. Velký dík patří i Janu Hruškovi a 
společnosti Oldřich Svoboda nástupci 
s.r.o. za darovaný materiál na vybudo-
vání cesty a skalky a panu Sedláčkovi 
z Pečeckých služeb. Ještě jednou dě-
kuji, moc si toho vážím a těším se na 
společné akce pro děti a rodiče na naší 
zahradě! 

Kateřina Čiháková, učitelka

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

www.pecky.cz

Podzimní veřejné 
ZASEDÁNÍ

ZASTUPITELSTVA  

města Pečky se uskuteční 

ve středu 

9. listopadu 2016 

od 17.30 hodin 

v malém sále 

Kulturního domu
Na programu jednání bude 

mj. plnění rozpočtu 

k 30. 9. 2016, obecně závazná vy-

hláška č. 1/2016 o nočním 

klidu a informace o přípravě 

realizace obchvatu Peček.

K čemu jsem …
… se to připletl? Vadím snad něko-

mu, nelíbím se, nebo jsem posloužil 
jako důkaz odvahy a síly? Nechápu. 
Moji dva sousedé dopadli ještě hůř -  
už je nezachránili. Když to sečtu, ško-
da za 4. 700,- Kč. Doufám jen, že jsme 
opravdu poslední! 

Junior olše lepkavé Alnus glutinosa
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Zprávy z radnice2
Ze zářijového a říjnového jednání 

Rady města PečkyVážení čtenáři,
s blížícím se koncem kalendářního 

roku se v jednotlivých obcích a měs-
tech začínají připravovat rozpočty, je-
jichž nedílnou součástí jsou plánované 
investiční akce. Ne jinak je tomu i v 
našem městě. Zastupitelstvo na svém 
srpnovém jednání schválilo „Strate-
gii“, která je zakotvena ve „Strategic-
kém plánu rozvoje města Pečky“. Z 
velkých investičních akcí na příští rok 
2017 jsou naplánovány rekonstrukce 
komunikací jak v Pečkách, tak i ve Vel-
kých Chvalovicích. V Pečkách se jedná 
o komunikaci v ulici K. H. Borovské-
ho, jejíž rekonstrukci bude předcházet 
oprava a obnova kanalizační a vodo-
vodní sítě, včetně přípojek. Ve Velkých 
Chvalovicích nás čeká rekonstrukce 
komunikace, včetně vodovodní sítě, 
v ulici Dlouhá a Křivá. Rovněž tak je 
naplánována výstavba stezky pro pěší 
a cyklisty v ulici Pečecká, Velké Chva-
lovice. Zde se jeví velká možnost získat 
dotaci ze SFDI na základě vyhlášené 
výzvy. Přes nemalé problémy, které 
nás na přípravě této stavební akce pro-
vázejí, věřím v její úspěšné dokončení. 
Velmi důležitou součástí připravova-
ného rozpočtu jsou výdaje na zpraco-
vání projektových dokumentací na 
další komunikace, např. lokalita „Ba-
čov“, část ulice Jiřího z Poděbrad, M. 
Alše, Sportovní, část ulice V Horkách.

V oblasti školství, kultury a tělový-
chovy se připravují podklady pro půd-
ní vestavbu specializovaných učeben 
v Základní škole, Pečky. Rovněž tak i 
Mateřská škola Mašinka se dočká re-
konstrukce posledního pavilonu, kte-
rým je hospodářská budova – pavilon 
„B“. Další akce menšího rozsahu v sou-
ladu se strategickým plánem rozvoje 
města se rovněž připravují.

Věřím, že zastupitelstvo města tyto 
plány ve schvalovacím procesu podpo-
ří a schválí.

Milan Urban, starosta města

• Rada města schválila, na základě doporučení bytové komise, přidělení bytu č. 
19 v čp. 218 Tř. 5. května paní RP z Peček.

• Dále byl projednán a schválen dodatek k nájemní smlouvě o pronájmu části 
plochy na vodárně ( na dobu 5 let) s firmou Vodafone CZ. Nájem činí celkem 
127.705,- Kč/rok + 21 % DPH.

• RM odsouhlasila uzavření smlouvy o dílo mezi městem Pečky a firmou Lukáš 
Pilc, Čáslav na provedení pokácení 29 ks suchých stromů v místním parku za 
cenu 47.100,- Kč. Současně schvaluje odprodej vytěženého palivového dřeva 
téže firmě za cenu 500,- Kč, včetně DPH za m3. 

• Na základě rozhodnutí RM dojde k uzavření smlouvy mezi městem Pečky 
a  Institutem pro udržitelný rozvoj měst a obcí, o.p.s., Praha 4 na zpracování 
Plánu odpadového hospodářství města Pečky 2017 - 2026 za cenu 34.500,- Kč 
bez DPH. 

• Schváleno bylo poskytnutí finančního daru Římskokatolické farnosti Pečky 
ve výši 20.000,- Kč na opravu varhan v kostele sv. Václava v Pečkách.

• RM schválila účast města Pečky na elektronické aukci dodavatelů elektric-
ké energie a zemního plynu za účelem energetické optimalizace. Zároveň po-
věřuje společnost Terra Group Investment, a.s., Brno, zajištěním veškerých 
činností spojených s elektronickou aukcí, cena za poskytnuté služby je 15 % z 
dosažené úspory. 

• Bude uzavřena smlouva o dílo mezi městem Pečky a Ing.arch.Radkou Brožo-
vou, Nymburk na zhotovení architektonické studie pro vybudování bezba-
riérového přístupu a půdní vestavby v budově ZŠ Pečky, ve výši 25.000,- Kč. 

• AFK Pečky, z.s bude poskytnut finanční dar ve výši 8.000,- Kč na zakoupení 
zvukové techniky pro ozvučení sportovního areálu.

• RM jmenuje předsedou Komise pro sport a tělovýchovu pana Zdeňka Fejfa-
ra, Pečky. 

• Oddílu vodní turistiky Pečky, bude poskytnut finanční dar na vodáckou spor-
tovní akci „Vavřinecký potok 2016“ ve výši 5.000,- Kč.  

• RM schválila vnitřní předpis č. 1/2016  -  Podmínky přijetí, evidence, úschovy 
a vydání nalezených věcí oprávněným osobám a podmínky likvidace ne-
vyzvednutých nalezených věcí, předaných na podatelnu Městského úřadu v 
Pečkách dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Rozšíření sběrné sítě 
na tříděný odpad

Město Pečky má dlouhodobě zave-
dený oddělený sběr papíru, plastů a 
skla. Vývoz nádob probíhá pravidelně 
a město dosahuje vysoké výtěžnosti ve 
sběru využitelných složek komunál-
ních odpadů. Nádoby na tříděný sběr 
poskytuje městu na základě smlouvy 
o výpůjčce akciová společnost EKO
-KOM, Praha, která zajišťuje i obnovu a 
rozšíření této sběrné sítě. V měsíci říj-
nu město Pečky obdrželo 32 ks nádob. 
Z toho 21 ks na rozšíření sítě a 11 ks na 
obnovu.  Nádoby byly jednotlivě umís-
těny na stanovištích po městě Pečky a 
v obci Velké Chvalovice. Nově vzniklo 
místo pro tříděný odpad v ulici Přátel-
ství na sídlišti v Pečkách, kde byl při-
dán i kontejner na 1100 l na BIO odpad. 
Celkový počet nádob na tříděný odpad 
rozmístěných po městě je 208 ks. 

Jaký odpad patří do které nádoby 
je na etiketě na jednotlivých kontej-
nerech a více informací naleznete na 
internetových stránkách jaktridit.cz a 

samosebou.cz. Pro další orientaci Vám 
může posloužit i tato tabulka se sym-
boly na obalech s určením druhu odpa-
du a umístění do kontejneru.

Hana Pokorná, 
referent odboru životního prostředí
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Fond rozvoje bydlení za rok 2016

Víte, že…
……..  město Pečky přispěje částkou 

20 000,- Kč na opravu varhan v kostele 
sv. Václava? Varhany jsou dlouhodobě 
ve špatném technickém stavu a je nut-
né provést základní opravu a nezbytné 
truhlářské práce.  Počítá se, že inves-
tice si vyžádá finanční prostředky ve 
výši 402 000,- Kč, v případě přemístě-
ní hracího stolu a generální výměny 
membrán dokonce 539 000,- Kč.

Dary je možné zasílat na účet far-
nosti číslo 502865389/0800, případně 
předat v hotovosti správci farnosti. Na 
každý dar bude vystaveno potvrzení 
pro daňové účely.

……. kašna na náměstí nebude za-
tím zprovozněna? V letošním roce 
došlo sice k její opravě, ale uvedení do 
provozu se dočká až po rekonstrukci 
Masarykova náměstí.

…….  velké množství kolařů nere-
spektuje upozornění v podchodu pod 
železniční tratí?  Zatímco nápis nabá-
dá k sesednutí z kola, valná většina 
kolařů místo projede, i když je prostor 
monitorován bezpečnostní kamerou.  
Případná zranění a zlomeniny jdou na 
vrub cyklistů.  

…… je v Pečkách otevřena nová 
pobočka kolínského obchodu s dět-
ským sortimentem Little Darling  (v 
bývalém obchodě U Cmárů)?  Od 8 – 16 
hodin (mimo čtvrtka), v sobotu a v ne-
děli od 8 – 11 hodin zde můžete zakou-
pit dětské oblečení, hračky, leporela, 
puzzle, český porcelán – téměř vše ve 
slevách, za výhodné ceny. 

…… se od 10. října 2016 opět vaří v 
Jídelně Pečky (bývalá masna U Šeb-
ků)? Každý všední den od 9 – 15 hodin 
zde nabízejí obědové menu za 65,- Kč, 
od 7 hodin svačinové polévky, seka-
nou, tlačenku,…

V roce 2016 bylo na půjčky z FRB plánováno 800 000,- Kč. V 1. kole výběrového 
řízení bylo na základě žádostí půjčeno celkem 155 000,- Kč dvěma žadatelům. 
Částku vyčleněnou pro letošní rok se nepodařilo vyčerpat. Město Pečky hospo-
daří s prostředky FRB na samostatných účtech.                                                                                                                                  

Volby do krajů v Pečkách

Přehled  podle volebních okrsků:

 č. okrsku místnost zapsaní odevzdané volební strana s největším  
   voliči platné hlasy účast počtem hlasů (hlasy)
 1 Kult. středisko 673 263 39,52 % STAN (64)
 2 ZŠ 604 207 34,77 % STAN (40), ANO 2011 (40)
 3 ZUŠ 657 251 38,36 % STAN (60)
 4 Sokolovna 538 231 43,49 % KSČM (48)
 5 ZŠ 856 246 29,21 % STAN (68)
 6 Velké Chvalovice 328 105 32,93 % ANO 2011   (26)

Městský úřad Pečky je pověřeným 
úřadem a plní úkoly na úseku voleb 
pro Pečky a spádové obce Cerhenice, 
Dobřichov, Chotutice, Plaňany, Radim, 
Ratenice, Tatce a Vrbčany.

Při volbách na našem úřadě sídlí 
pracoviště Českého statistického úřa-
du, které přebírá, kontroluje a zpraco-
vává výsledky hlasování  od  okrsko-
vých volebních komisí. Při volbách do 
zastupitelstev krajů konaných 7. – 8. 
října 2016 zpracovalo přebírací místo v 

Volte Pr. Blok www.cibulka.net 1 0,07
Občanská demokratická strana 127 9,74
OBČANÉ 2011 0 0,00
Česká str. sociálně demokrat. 212 16,27
Koruna Česká (monarch. strana) 4 0,30
Romská demokratická strana 0 0,00
ANO 2011 256 19,64
TOP 09 46 3,53
STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ 294 22,56
Komunistická str. Čech a Moravy 191 14,65
Národní demokracie 1                               0,07
Úsvit s Blokem proti islamiz. 8 0,61
Svobodní a Soukromníci 24 1,84
NE ILEG.IMIGRACI-PEN.PRO LIDI 7 0,53
SPR-RSČ M. Sládka,Patrioti,HOZK 3 0,23
Koalice KDU-ČSL, SZ, SNK ED 30 2,30
DSSS-Imigranty, islám nechceme! 13 0,99
Koalice SPD a SPO 63 4,83
SPR-REP.STR. ČECH,MORAVY,SLEZ. 0 0,00
Česká pirátská strana 23 1,76

Dne 12. října 2016 byly na Tř. 5. květ-
na v Pečkách nalezeny dámské hodin-
ky zn. MPM zlaté barvy s kovovým 
řemínkem. Bližší informace o nálezu 
získáte přímo v sekretariátu starosty 
na Městském úřadu v Pečkách nebo na 
telefonním čísle 321 785 051.

Město Pečky děkuje Mirku Cmáro-
vi a Tomáši Švárovi, žákům ZŠ Pečky 
za odevzdání těchto nalezených dám-
ských hodinek. Věříme, že ty se vrátí 
zpátky ke své majitelce.

Oznámení nálezu

Vážení rodiče,
podávám vám informaci o zajiště-

ní dětské a dorostové lékařské péče v 
našem městě. Ke dni 31. 10. 2016 končí 
spolupráce mezi MUDr. Simonou Ores-
kou a společností Mediclinic, která má 
pronajaty nebytové prostory ve Zdra-
votním středisku v Pečkách. Dle sdě-
lení společnosti Mediclinic je v měsíci 

Dětský lékař

stav fondu k 30. 9. 2016  2 333 tis. Kč 
z toho: 
zůstatky půjček občanům  586 tis. Kč 
prostředky na bank. účtech FRB  1 747 tis. Kč 

Prostředky fondu je možno používat pouze k poskytování půjček při nejniž-
ším úroku 4 % a lhůtě splatnosti 5 let. Milan Paluska, místostarosta

Pečkách výsledky za 15 okrsků.
V Pečkách byl pro volby do zastupi-

telstev krajů  počet zapsaných voličů   
3 656, k volbám se jich dostavilo 1 320, 
tj. 36,11 %,  odevzdáno bylo 1 303 plat-
ných hlasů. 

Ve Středočeském kraji kandidovalo 
celkem 20 volebních stran z nichž 17 v 
Pečkách obdrželo alespoň jeden plat-
ný hlas. Nejvíce hlasů získala volební 
strana STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ 
- celkem  294 hlasů, tj. 22,56 %.

Marcela Bahníková,
vedoucí odboru ekonomicko-správního

listopadu zajištěn zástup praktického 
lékaře pro děti a dorost. V průběhu mě-
síce prosince je přislíben nástup stálé 
dětské lékařky na trvalý pracovní po-
měr. Paní MUDr. Simoně Oreské přeji 
na novém pracovišti mnoho úspěchů a 
jejímu nástupci pohodu, klid a radost z 
dobře vykonané práce.

Milan Urban, starosta města
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Putování za řemesly aneb návštěva u sousedů
V neděli 25. září se v Dobřichově 

shromáždilo plno řemeslníků, kteří 
byli připraveni přijmout nové tovaryše 
a zasvětit je do svého umění. Děti vy-
rážely na svoje putování z Pičhory u 
selky, která jim i chléb se solí nabídla 
a kde obdržely nejen vandrovní kníž-
ku, do které dostávaly potvrzení o to-
varyšské zkoušce, ale také si vyrobily 
kornout, kam zase ukládaly diaman-
ty, které jim mistři svého řemesla za 
splněný úkol dávali. A koho na cestě 
potkaly? Švadlenku, u které všichni 
museli přišít knoflík nebo alespoň pro-
šít obrázek, provazníka, zedníka, dva 
upovídané formany, kterým bohužel 
pošel kůň, zlatníka, u kterého si vyro-
bili náramek, dva mlynáře, začmouze-
ného kováře, ze kterého šel až strach 
a na jehož kovadlině museli roztlouci 
hřebík, ševce, který potřeboval pomoci 

s párováním bot, bylinkářku, která je 
zkoušela ze znalosti bylinek, perníká-
řku, dva hrnčíře, u kterých si vyrobili 
z hlíny misku či hrnek a nakonec pra-
covitou pradlenku, u níž se mohli pře-
svědčit, jak náročné bylo kdysi praní. 
Se všemi nasbíranými diamanty zamí-
řili do herny mateřského centra Pramí-
nek, kde už seděly dvě pohledné mladé 
trhovkyně a za nasbírané diamanty si 
zde každý mohl vybrat, co chtěl. Od 
pamlsků až po nejrůznější hračky. Kdo 
měl zájem, mohl se ještě v herně zdr-
žet, buď si pohrát, nebo vyrobit papíro-
vou myšku a lezoucí berušku.

Celý den bylo moc krásně, sluníčko 
povzbuzovalo nadšené tovaryše, takže 
věříme, že si tento den užili stejně jako 
všichni řemeslníci. Míša Brčáková, 

koordinátor MC Pramínek, 
www.mcpraminek.cz

Garážový výprodej se podařil!
1. 10. 2016 se v Pečkách konal Ga-

rážový výprodej. Prodeje se účastnily 
téměř dvě desítky prodejců  a velké 
množství nakupujících. V Havránkově 
mlýně celý den panovala veselá nála-
da. Kupovalo se, prodávalo a směňo-
valo po celou dobu konání. Atmosféru 
příjemně dotvářelo podávané občer-
stvení a ideální počasí. Chvílemi už 
nebylo kde zaparkovat. U prodejců na 
jiných místech byla poptávka kupují-
cích menší než v Havránkově mlýně, 
což je škoda, ale doufáme, že se k nám 
další prodejci přidají na jaře, kdy plá-
nujeme akci zopakovat. Odpoledne ná-

sledovala předpremiéra nové pohádky 
Divadla D21, o.s. (Malé vinohradské) O 
Kváskovi. V sále bylo nejméně 80 lidí a 
podle reakcí dětí i dospělých se před-
stavení opravdu vydařilo. Navíc se po-
dařilo vybrat mnoho pytlů oblečení na 
charitativní účely. Sbírka byla předána 
Diakonii Broumov. Děkujeme všem, 
kteří nám pomohli akci zorganizovat 
a uskutečnit. Těšíme se zase na jaře. 
O termínu Vás budeme informovat na 
www.gvpecky.cz, na našem facebooku 
a na plakátech.   

Za organizátory Alena Švejnohová

Junioři seniorům 2016
V úterý 18. října 2016 ožil hudební 

sál Základní umělecké školy v Peč-
kách tradiční akcí Pečovatelské služby 
města Pečky „Junioři seniorům“. Cel-
kem se sešlo na 57 návštěvníků, jak z 
řad klientů Pečovatelské služby města 
Pečky, tak z řad hostů, kteří tentokrát 
přijeli z Pečovatelské služby Chotutice, 
Pečovatelské služby Cerhenice, Měst-
ských sociálních a zdravotních služeb 
Kolín a z Diakonie Libice nad Cidlinou. 

Na programu bylo tradiční hudební 
vystoupení dětí ze ZUŠ, vystoupení 
dechové kapely Polabská Blaťanka, při 
které si mnozí rádi zazpívali i zatan-
čili a dále tolik očekávané průběžné 

vyhlášení tomboly. Od místních firem, 
živnostníků i jednotlivců se nám po-
dařilo nashromáždit přes 100 cen a tak 
mnozí účastníci odcházeli a odjížděli 
obtěžkáni četnými hodnotnými dary. 
Výtěžek z prodeje lístků do tomboly 
bude opět použit na činnost našeho Se-
nior klubu.

Chtěla bych zde poděkovat všem, 
kteří se na realizaci akce podíleli: Zá-
kladní umělecké škole v Pečkách, kte-
rá nám zapůjčila sál, všem ochotným 
sponzorům, kteří věnovali ceny do 
tomboly a občerstvení pro účastníky 
akce, všem dětem, které přišly našim 
seniorům zahrát a zazpívat, kapele Po-

labská Blaťanka, která se akce účast-
nila za poskytnuté občerstvení, dále 
všem pracovnicím Pečovatelské služby 
města Pečky, které pomohly celou akci 
zorganizovat a nakonec všem účastní-
kům, kteří zpříjemnili toto odpoledne. 

Petra Čermáková, 
ředitelka Pečovatelské služby města 

Pečky

Vavřinecký potok 2016 úspěšně za námi
Letos 15. 10. proběhl 38. ročník vo-

dáckého závodu Vavřinecký potok. 
Přestože z důvodu nedostatku vody 
ve Vavřineckém rybníce musel být na 
poslední chvíli změněn termín této 
vyhlášené vodácké akce a ze stejného 
důvodu nebylo možné uskutečnit ob-
líbený nedělní sjezd zvaný Sjezd pod-
zimní Dakotou a Vlčím dolem, byla 
účast vodáků, příznivců vodní, pěší 

i cykloturistiky a milovníků přírody 
velká. Závodu se zúčastnilo 208 startu-
jících a volného splutí na 2000 vodáků. 
Oddíl vodní turistiky Pečky, z.s. děku-
je všem organizátorům, dobrovolným 
pomocníkům a sponzorům za úspěšný 
průběh celé akce. (www.vodacipecky, 
FB Oddíl vodní turistiky Pečky, FB 
Vavřiňák 2016!)

OVT Pečky
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Rozhovor s Lukášem Holubem, 

spoluorganizátorem rockových koncertů v Pečkách

O Pečkách se v médiích moc nemlu-
ví. Slavná éra železnice, boom cukro-
varnictví, vyhlášené podniky, které 
zaměstnávaly město i jeho okolí jsou 
pryč. Pokud je o Pečkách zmínka, tak 
jako o „černých“ a drogových. Bohužel. 
Můžeme to změnit a nabídnout něco i 
jiným „uživatelům“? Sobě? Děti se těší 
na Mašinku, celé rodiny na akci Ad-
vent je tu! a silvestrovský ohňostroj, 
milovníci sportu a běhání zvláště na 
Pečeckou desítku,…..  a rockeři do 
sokolovny na pořádnou muziku! Kdo 
poslouchá Rádio BEAT (celonárodní 
rocková rozhlasová stanice), nemohl 
přeslechnout pozvání do Peček. Opět 
se stáváme cílem fanoušků rockové 
hudby tak, jak tomu bylo v 80. letech 
minulého století. 
• Kdo stojí za snahou o návrat rocko-
vé slávy do pečené sokolovny? 

Jestli si dobře pamatuji, nebyl to ná-
pad nikoho konkrétního. Sokol prostě 
partě mladých lidí umožnil v roce 2004 
vybudování klubovny a zkušebny v 
prostorách sokolovny a již od samého 
začátku vznikaly úvahy o uspořádání 
nějaké akce. Po získání vzájemné dů-
věry a po užším zapojení do Sokola se 
vše podařilo v roce 2010. V podstatě 
jsme ale pouze oprášili tradici, která k 
sokolovně v Pečkách historicky patří. 
• Na jakou tradici vlastně navazuje-
te, na co se k nám jezdilo?

„Rockovým mejdanem“ konaným 
4. 12. 2010 jsme znovu rozduněli So-
kolovnu po cca 15 letech. Jak tenkrát, 
tak znovu zahrál Benefit s Danem Ho-
rynou a ano, dá se tedy říci, že jsme 
navázali doslova - jen bohužel s delší 
pauzou. Kapely, které v Sokolovně teh-
dy vystupovaly, si jistě starší čtenáři 
vybaví lépe než já, ale na co se často 
vzpomíná je Arakain ještě s Luckou 
Bílou, Vitacit, Benefit, Markýz John a 
další. 
• Koho jste do Peček už „přivezli“? 
Jak se shání rockové hvězdy a hle-
dají nové talenty?

Za těch 6 let si v Pečkách zahrál Ci-
tron, Vitacit, Vítkovo kvarteto, Benefit, 
Miloš DODO Doležal, Odyssea a jiní. 
Ale pro dobrou muziku a povedený ve-

čer není třeba oslovovat jen velká jmé-
na. Výbornou práci a hlavně s radostí 
na pódiu odvádí domácí kapely Roxor, 
Telegraf, Rimmortis, Guernica, Blue 
Bucks , Xenon a další. Těm patří zpra-
vidla velký obdiv a velké díky. K těm 
velkým jménům patří obvykle bohužel 
i velká faktura.  
• Co obnáší připravit takový kon-
cert? Je obtížné zavést do povědomí 
rockerů nový fesťák? 

Celou akci připravuje od začátků 
několik nadšenců z Peček: Martin, Ro-
man a Míša Kozákovi, Honza Horna, 
Tomáš Mišovic, Klára Palusková, Ka-
mila Holubová a další. Samotná přípra-
va večera je náročná, začíná už v pátek, 
pokračuje téměř celou sobotu, kdy se 
stěhuje sál a končí pozdě v neděli, tak 
aby bylo vše jako před akcí.  Od první-
ho koncertu se toho ale již dost změni-
lo, a zatímco tenkrát jsme vše připravo-
vali téměř měsíc, dnes již je to otázka 
týdne, pokud nezahrnuji čas strávený 
domlouváním kapel a termínů, výle-
pem plakátů a dalších věcí, které se 

začínají řešit měsíce před akcí. Musím, 
ale říci, že podstatná změna nastala ve 
chvíli, kdy naší věc začal podporovat 
Jarda Turyna (Krby-Kamna-Turyna). 
Vše je totiž od začátku postavené tak, 
abychom pomohli Sokolu v Pečkách. 
Celý zisk z koncertů jde na jeho podpo-
ru, ale pokud akce prodělá, vše hradí-
me sami a čekáme na další povedenou 
akci, která nám dluh vrátí. Díky Jar-
dovi se nám nejen otevřely možnosti 
pořádání větších akcí, ale aktivně se 
podílí na celé přípravě a průběhu akce. 
S jeho příchodem, máme v teamu part-
nera, který nám umožňuje pokračovat 
i přes občasný nezdar a stále se ziskem 
pro Sokol. Protože jestli si někdo my-
slí, že obdobné akce vydělávají tisíce, 
tak opak je pravdou. 
• A budoucnost rocku v Pečkách?

Budoucnost? Dokud budou lidi cho-
dit na bigbít - máme budoucnost. Přijď-
te na další ročník Rozpal-To-Festu 22. 
4. 2017 na Dymytry a přesvědčte se!“

Děkuji za rozhovor a přeji plnou 
sokolovnu!

Jana Kusá

Rozpal-To-Fest 2015: Roxor

Rozpal-To-Fest 2015: Láďa Křížek se skupinou Vitacit
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Jak ten čas letí

V listopadu letošního roku uběhne 
dvacet sedm let od tzv. sametové re-
voluce (17. 11. 1989). Jak tyto události 
rozpadu socialismu v ČSSR probíhaly 
v Praze, se děti určitě dovídají ve škole 
a starší si vzpomenou. A jak tato změ-
na režimu probíhala u nás, v Pečkách ?

Již od začátku roku 1989 byl i v 
Pečkách znát politický neklid, pod 
vlivem událostí v Maďarsku, Polsku a 
NDR. Již oslavy únorových a květno-
vých výročí se konaly za malého zájmu 
obyvatel Peček. Plenární zasedání ko-
nané dne 21. 6. 1989 mělo na progra-
mu ,,Plán investičních akcí“, který 
přednesl předseda stavební komise 
St. Houda. Zazněly zde hlasy proti již 
schválené výstavbě (stavební povole-
ní bylo již vydáno) velkokapacitního 
vepřína, který měl být postaven mezi 
Pečkami a Velkými Chvalovicemi. Ne-
byla to akce Mě NV v Pečkách, ale byla 
silně podporována předsedou a tajem-
níkem NV. Ostře proti zde vystoupil 
předseda komise pro mládež. Na dal-
ším plenárním zasedání dne 13. 12. 
1989 za rekordní účasti 121 občanů a 

34 poslanců včetně zástupců ,,Státního 
statku“, okresu a projektanta zmíněné 
stavby, se tato výstavba opět projedná-
vala.  Opět zde ostře vystoupil Dr. Vác-
lav Ziegler s věcnými argumenty pro-
ti. Proti vystoupili někteří poslanci a 
třináct občanů. Tímto byla tato stavba 
znemožněna. Mezitím okolo 22. 11.1989 
vzniklo v Pečkách ,,Občanské forum“ 
v čele s Ing. Františkem Pospíšilem, 
Zd. Kaplanem, Jos. Vojtíškem a Jiřím 
Urlichem ze ZPA. OF dostávalo od ob-
čanů mnoho dopisů s náměty k jejich 
činnosti, kterými se prakticky řídi-
lo při jednání s MěNV. Jednání byla 
konstruktivní a vyvrcholila svoláním 
plenárního zasedání dne 28. 2. 1990. Z 
představitelů MěNV byli kritizováni 
pouze tajemník M. Peroutka za chyby 
ve své práci a Dr. Václav Ziegler za chy-
by v brožuře, kterou napsal o druhém 
odboji v Pečkách. Ten celou situaci 
pochopil a odstoupil z místa poslance 
a člena rady. Umožnil tak přípravu re-
konstrukce rady a poslaneckého sbo-
ru. Ta proběhla na plenárním zasedání 
dne 28. 2. 1990, kdy po dohodě u kula-
tého stolu za účasti KSČ, OF, ČSL a NF 
byli odvoláni někteří poslanci za KSČ. 

V souvislosti s odvoláním některých 
poslanců odstoupila stará rada a místo 
ní byla zvolena rada nová. Předsedou 
byl pak zvolen opět Josef Přichystal, 
tajemníkem Ing. František Pospíšil 
a místostarostou  Miloslav Čermák. 
Nově byly ustaveny i komise a nové 
radě bylo uloženo přepracovat orga-
nizační řády a pravomoce. Na plenár-
ním zasedání 30. 5. 1990 požádal Josef 
Přichystal radu o uvolnění z funkce 
předsedy MěNV z důvodu odchodu do 
důchodu. První svobodné komunální 
volby proběhly 23. – 24. 11. 1990 s tě-
mito výsledky: OF 52 %, KSČ 29,1 %, 
KDU-ČSL 12,1 %, Nezávislí z Velkých 
Chvalovic 3,1 %, Hasiči 2,5 %, Jan Ču-
reja 0,2 %, Romská iniciativa  0,1 %. 
Podle tohoto výsledku bylo zvoleno 
,,Obecní zastupitelstvo“ a Rada MěÚ. 
Starostou byl zvolen Ing. František Po-
spíšil. Dnem voleb zanikl MěNV a byl 
ustaven MěÚ.

Tolik ve zkratce, pro osvěžení pamě-
ti, vše.  

Jan Karbus, kronikář

Poslední poprava 
v Nymburce

Proč tak ponuré téma? Prostě pro-
to, že popravy patří k lidskému rodu 
odedávna, kdysi provázené trýznivým 
mučením a předváděné jako divadlo. I 
v našem 21. století jsou země holedba-
jící se svou kulturností a humánností, 
přesto trestají trestem nenapravitel-
ným. Ovšem humánně.

Poslední nymburská poprava se 
udála někdy v polovině 19. století, ortel 
smrti byl městským právem vynesen 
nad ženou jménem Krásová z Lužce. 
„Poněvadž u ní uplatilo se latinské 
Omen nomen, tj. jaká byla, tak se jme-
novala, není divu, že krom vlastního 
muže zamilován byl do ní jakýsi mly-
nářský.“ (Věstník Poděbradska). Ná-
klonnost byla oboustranná, muž pře-
kážel, Krásová tudíž vymyslela lest. 
Pod záminkou zlodějů na bramboro-
vém poli poslala ho hlídat. „ Šel, víc-
krát se nevrátil, byl zastřelen.“

Tento smutný příběh skončil na 
popravišti. „Když Krásová vedena na 
popravu, měla, jak moda běžela, na no-
hou botky šněrovací, s hojným hustým 
šněrováním přes lejtko vysoko.“ Po po-
pravě je prý žádná žena nechtěla nosit. 
Napadá mě, jak dlouho asi to fintivé 
paničky vydržely?

Netrestalo jen právo světské, ani 
Bůh neodpouštěl. Je rok 1570, v Krchle-
bech pracují ve stodole dva mlatci. Nad 
hlavou divoká bouřka, blesky, hřmění. 
Jeden z nich zlořečil, že dlouho nedo-
stává svačinu, druhý ho marně napo-
mínal. „ Přál bych sobě, aby mě hrom 
zabil, budu–li víc dnes aneb zejtra mlá-
titi!“ To říkat neměl, v tom okamžiku 
sjel blesk, bezbožníka zabil, vyhodil ze 
stodoly. Shořela stodola, s ní tři dvory. 
Rouhání se nevyplácí. -zf-

V říjnovém Týdnu knihoven poctil 
tu naší svým dílem a autorským čte-
ním další z místních spisovatelů pan 
David Nedoma. Setkání s ním bylo 
bezprostřední a příjemné povídání s 
ukázkami z jeho knihy Druhou nohou 
v hrobě zaujalo všechny zúčastněné.

Autorské čtení

I v letošním roce pasovala pečecká 
knihovna žáky II. tříd ze ZŠ Tatce, 
Radim a Vrbová Lhota na čtenáře. A 
i letos nás děti příjemně překvapily ne-
jen svým přednesem a zájmem o kni-
hy, ale i znalostmi při vědomostních 
kvízech.

Pasování 
na čtenáře

Městská knihovna
vás ve dnech 

31. 10. - 25. 11. 2016 zve na 

PRODeJNí VýSTAVu ObRAZů 

Tomáše Záborce 
(1972 Slaný)

O svých dřevomalbách autor hovoří: 
„Již několik let se věnuji vytváření ob-
razů na dřevěném podkladu, které pro 
zjednodušení nazývám dřevomalby. Me-
toda práce spočívá ve využití různých 
zářezů, vrypů a dlabání do dřeva. V ko-
nečném výsledku tento způsob tvorby 
umožňuje i zapojení jiných, než jen zra-
kových smyslů – možnost seznámit se s 
obrazem dotykem, hmatovým vjemem, 
evokuje i další známé zážitky, jakými 
je vůně květin či šumění lesa. Toto vše 
má za úkol vytvářet výsledný dojem, 
vyvolávat vzpomínku, stát se obdobně 
jakýmsi symbolickým „zářezem“ do po-
vědomí zúčastněného diváka.“

V říjnu to byl rok, kdy se naše 
knihovna připojila k celostátní akci 
Kniha do vlaku a vězte, z poličky na 
pečeckém nádraží byly rozebrány již 
2063 kusy darovaných knih.

Všem dárcům děkujeme. 
Vaše knihovna
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Taneční sezóna 2016/2017 začíná
Základní kurz společenského tance 

a chování byl zahájen v září roku 1964 
v nově postavené budově, která nesla 
název Klub pracujících. Vyučovali zde 
manželé Hejcmanovi. Byli velice přís-
ní, budova se zamykala a na kurz se za-
víraly radiátory. Paní mistrová razila 
názor, že děti se tancem zahřejí a garde 
ať se pořádně oblékne.  Dalšími vyuču-
jícími byli manželé Matiášovi, po nich 
manželé Hovorkovi. O kurzy byl velký 
zájem. Rodiče většinou rádi tančili, a 
protože se tehdy konalo mnoho plesů 
a zábav, chtěli, aby se tančit naučily i 
jejich děti. Tančit se každoročně začí-
nalo v září tanečními kurzy, které se 
konaly dvakrát v pátek a dvakrát v 
sobotu, končilo se v lednu Věnečkem. 
Následovaly plesy.  Každá společenská 
organizace pořádala svůj. Jen skončily 
plesy, začaly oslavy MDŽ. Hudba zde 
utichla koncem  března. 

Jak šel čas, klesal zájem o taneční 
a tak se konaly jedenkrát v pátek a v 
sobotu. Vedl je pan J. Polák. V dnešní 
době taneční vede pan Petr Svěcený, 
je devět výukových lekcí, tři prodlou-
žené a Věneček. Zpestřením je i umě-
lecká tvořivost absolventů (spíše ma-
minek) jako výroba špendlíků na sako, 
náhrdelníků pro partnerky nebo výro-
ba klobouků. Zajímavé jsou lekce, kde 
se absolventi mohou obléknout jako v 
šedesátých a osmdesátých letech. Živá 
hudba hraje o prodloužených a o Vě-
nečku. Kurz probíhá v sobotu odpole-
dne, už se nezamyká a trochu se i topí.

V letošním roce jsme připravili pro 
mládež ještě Ples absolventů taneč-
ních. Bude se konat v sobotu 17. pro-
since 2016 od 19 do 24 hodin. Hrát bude 
kapela POHODA a zatančit si mohou 
přijít i ostatní zájemci, samozřejmě 
všichni ve společenském oděvu.

Věra Šuková, ředitelka KS 

Pěšky k dubu a hradu Oldříš
Když v roce 2014 zemřel pan Vla-

dimír Kožnar, dlouholetý vedoucí 
Vlastivědného kroužku a turistů při 
Kulturním středisku Pečky, hledala 
se za něho náhrada. Najít vůdčí osob-
nost jeho formátu ale nebylo tak jed-
noduché. Byla by velká škoda kroužek 
zrušit jen proto, že ho nemá kdo vést.    
Nakonec došlo ke společné dohodě 
členské základny: členové a příznivci 
kroužku budou sami předkládat ná-
vrhy na různé turistické a vlastivědné 
akce. Ale i dle svých možnosti mohou 
navrženou akci připravit a zhostit se i 
průvodcovské role. Tento nápad se za-
čal úspěšně realizovat. 

O jednom z takto uskutečněných 
výletů a jak vznikl, vás chci na strán-
kách tohoto periodika seznámit. Je to  
i pozvánka pro ty, kteří by se chtěli do 
Vlastivědného kroužku přihlásit a roz-
šířit tak stávající členskou základnu.  

O tom, že v našem nedalekém okolí 
se nachází skrytá historie letitého stro-
mu a zaniklého hradu, jsem se poprvé 
dozvěděl od svého staršího kamaráda 
Stanislava Fröhlicha z Peček. Historie, 
turistika ale i jízda na kole je jeho ko-
níčkem. Proto nabídku, že se za tímto 
poznáním vydáme společně na kolech, 
jsem rád přijal.

Později, podle výše uvedené doho-
dy, jsme společně připravili a ředitel-
ce Kulturního střediska Pečky paní  
Šukové předložili tip pro některý z 
dalších možných výletů turistů Vlasti-
vědného kroužku.

Výlet se uskutečnil ve čtvrtek 29. 
září 2016. Předpověď počasí byla po 
tento den příznivá. Z Peček odjela celá 
skupina turistů autobusem v 9.10hod 
přes Ratenice a Cerhenice do Sokolče. 
Po výstupu jsme si v parku před míst-
ní školou prohlédli pomníček s bustou 
tamního rodáka, válečného hrdiny 2. 

světové války, letce Františka Nováka. 
Pokračovali jsme po málo frekvento-
vané silnici směr Předhradí. A ještě za 
obcí na místním hřbitově se zastavili 
u hrobu tohoto pilota, kam byly jeho 
ostatky v roce 2002 z Francie převeze-
ny a za účasti předních vojenských i 
státních činitelů uloženy. 

Silnice do Předhradí nás dovedla 
na nadjezd přes železniční zkušební 
okruh a my se těšili, jak se pod námi 
prožene souprava nějakého zkušební-
ho rychlovlaku. To štěstí jsme ale ne-
měli. Došli jsme do obce a napojili se 
na zelenou turistickou značku směr 
Kolín. Ta nás Pňovem dovedla k další-
mu zastavení naší cesty, k dubu Oldříš. 
Hezky upravené místo se zastřešeným 
padlým pravěkým dubem, posezením 
ve stínu nově vysazených stromů a s 
informační tabulí, nám poskytlo čas 
na občerstvení a nastudování následné 
cesty po zdejší naučné stezce „Pňov-
ský luh“. 

Lužním lesem po stezce, podél sta-
rých labských ramen, jsme došli k vel-
ké vodní ploše (bývalému „písáku“) a 
zdejšímu sportovnímu areálu na okraji 
Předhradí. Na další z informačních ta-
bulí jsme si přečetli  historii zdejšího 
bývalého vodního hradu, sahající až do 
13. století. Pokud půjdete s dětmi, zde 
se můžou zabavit a chvíli zapomenout 
na bolavé nohy.

   Od sportovního areálu, po zelené 
tur. značce směrem na Poděbrady, nás 
cesta ve skrytu lesa dovedla k Labi a 
lodnímu přívozu Oseček. V kiosku u  
přívozu jsme se občerstvili a rozloučili 
s turisty ze Sadské, kteří s námi tento 
výlet sdíleli. Oni se převezli přes řeku 
a pokračovali lužním lesem do Velkého 
Oseku na vlak domů. My vesnicí došli 
k zastávce autobusu a do zdejší restau-
race v motorestu. Po celkových osmi 

kilometrech pěšky a dobrém obědě, 
jsme ve 14.24hod. nasedli do autobusu 
směr Sokoleč, Cerhenice a Dobřichov, 
abychom plni hezkých zážitků z výletu 
dojeli před 15. hodinou do Peček.     

Jaroslav Radoňský

Dne 19. 10. se 
dožila krásných 
81 let paní Marta 
Vrbová z Peček, 
která svůj pracov-
ní život zasvětila 
dětem, záslužnou 
a kránou prací 
zdravotní sestry.

Mnoho zdraví a radosti do dalších 
let jí přeje z celého srdce její syn 
František se svými dětmi.

V měsíci listopadu oslaví 
svá životní jubilea:
Karel Pošíval – 80 let
Jarmila Železná – 80 let
Ladislav Petrunčík – 80 let
Miroslav Dvořák – 85 let
bedřich Němec – 85 let
Květa Sochová – 91 let
Josef Pánek – 94 let

Hodně zdraví a elánu!

Gratulujeme

2015
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• Adaptační kurz
Ve čtvrtek 29. 9. a pátek 30. 9. 2016 

proběhl adaptační kurz 6. ročníku. 
Kurz se konal v areálu rekreačního 
střediska U Starého rybníka ve Zbra-
slavicích. Cílem kurzu bylo nastarto-
vání pozitivních vztahů v nově utvoře-
ných kolektivech šestých tříd. 

Adaptačního kurzu se zúčastnilo 
celkem 66 žáků ze VI. A, B, a C, pod 
vedením třídních učitelů Mgr. Evy Za-
jícové, Mgr. Hany Petrové, Mgr. Jana 
Hraničky a asistentky pedagoga Ka-
taríny Hoffingerové. Paní učitelka Pe-
trová zároveň na kurzu působila jako 
metodik primární prevence školy. 

Po oba dva dny se žáci učili pomocí 
různých her, zaměřených především 
na spolupráci a dobré vztahy v kolekti-
vu třídy, si vzájemně pomáhat, chápat 
se a tolerovat se, tak aby společně do-
sáhli stanoveného cíle. Asi nejdůleži-
tějším výstupem bylo, že si každá třída 
vytvořila vlastní pravidla pro vzájem-
né vztahy. Ubytování a stravování bylo 
velmi dobré, počasí přálo a tak se celý 
adaptační kurz velmi vydařil. 

Hana Petrová, Eva Zajícová, 
Jan Hranička, třídní učitelé

• Atletický trojboj v Kolíně
V pátek 23. září se vypravilo 20 dětí 

ze čtvrtých a pátých tříd do Kolína 

na atletický trojboj. Po příchodu na 
stadion a registraci závodníků začalo 
sportovní zápolení. Malé sportovce če-
kal běh na 50 metrů, hod kriketovým 
míčkem, skok daleký a na závěr štafe-
ta. Všichni se moc snažili a do Peček 
putovalo 5 medailí: Ema Hrabáková  
(1. místo - skok, 3. místo - běh), Karo-
lína Mikovcová (2. místo - hod), Filip 
Zaňák (2. místo - skok), Mirek Břinčil              
(3. místo - běh).

Všem vítězům blahopřejeme k pěk-
ným sportovním výkonům.

Helena Zástěrová učitelka, 
Dana Kosová asistentka

• brána recyklace 
Téma ochrany životního prostředí 

se stalo již nedílnou součástí výchovně 
vzdělávacího procesu. Uvědomujeme 
si, že chránit svou planetu Zemi musí 
každý z nás.

Proto jsme přivítali skvělou příleži-
tost a vydali se na výstavu, která velmi 
poučně poukázala na význam třídění 
a recyklaci odpadu. Obdivovali jsme 
tematické výtvarné práce žáků z celé 
ČR, avšak nejvíce nás zaujaly vzorky 
surovin, které se využívají k výrobě 
bund, tašek, bot, hraček…. Pozoruhod-
né pro nás bylo zjištění, že všechny tyto 
materiály jsou vyrobené právě recykla-
cí vytříděného odpadu. Na vlastní oči 
jsme se přesvědčili, že správně třídit se 
vyplatí. A proč? Protože to má smysl.

Děkujeme organizátorům – Měst-
ské knihovně v Pečkách, firmě EKO – 
KOM a.s. a Odboru životního prostředí 
Městského úřadu v Pečkách.

Jaroslava Holubová, učitelka

• bezpečně na internetu
Letošní školní rok nás v V. A přivítal 

s novým předmětem „Informatika“. 
Všichni žáci se na výuku velmi těší. 
Není žádným tajemstvím, že naše děti 
ovládají počítač mnohdy lépe než ně-
kteří dospělí. Na internetu děti tráví 
mnoho volného času. Hrají hry, hledají 
hudbu, komunikují, navazují virtuální 
přátelství a hledají kamarády. Sdílejí 
data, posílají si fotografie a většina z 
nich si neuvědomuje jakákoliv rizika.

Internet může být dobrý sluha, ale 
také zlý pán. Proto je naším cílem re-
alizovat ve výuce celostátní projekt 
pro žáky základních škol „Bezpečně 
na internetu.“ V novém předmětu bu-
deme rozvíjet počítačovou gramotnost, 
ale zaměříme se zvláště na komplexní 
přístup v oblasti preventivních aktivit. 
Věříme, že se naši žáci nesetkají nikdy 
s problémem kyberšikany, vydírání, 
zastrašování, vyhrožování, či krádeží 
virtuálních identit.

Prohlubujme však stále vzájemnou 
důvěru mezi dětmi a rodiči, dětmi a 
pedagogy. Setká-li se totiž dítě s pro-
blémem, je nutné, aby se svěřilo. Tepr-
ve pak je možné problém účinně řešit.

Jaroslava Holubová, učitelka

• Klaun bruno a čarovný klíč 
Žáci viděli pohádkový příběh z cir-

kusového prostředí. Majitel cirkusu 
Hop klaun Bruno společně s cvičený-
mi zvířaty a neohroženými artisty nám 
předvedli pohádkový příběh s veselý-
mi písničkami a mnoha neuvěřitelný-

mi čísly z prostředí cirkusových šapitó.
Děti se naučily poznávat mnoho zví-

řat žijících v Africe a také zajímavé cir-
kusové prostředí.

Také si mohly porovnávat lidské 
vlastnosti – závist a nenávist, ale také 
štěstí a lásku. 

 Dětem se představení líbilo hlavně 
proto, že zde bylo mnoho veselých situ-
ací a pěkných písniček.

III. A, B, C

• Pták roku 2016 
Pták roku je každoročně vyhlašo-

ván Českou společností ornitologickou 
(ČSO). Náplní této akce je vybrat zají-
mavý ptačí druh, který žije na území 
České republiky, a informovat o něm 
širokou veřejnost. Ptákem roku 2016 
se stala červenka obecná.

S žáky VII. B jsme na hodině anglic-
kého jazyka zpracovávali informace o 
července. Využili jsme metodu CLIL, 
která je založená na výuce předmětu 
prostřednictvím cizího jazyka, takže 
žák si osvojuje znalosti a dovednosti 
v obou předmětech současně. Na této 
hodině jsme tak s anglickým jazykem 
propojili přírodopis a zeměpis.

Žáci pracovali ve čtyřech skupinách. 
První skupina vyhledávala obecné in-
formace o července (velikost, počet va-
jec, délka života, latinský název atp.), 
druhá skupina nakreslila mapu světa s 
výskytem červenky a zároveň každý z 
nich červenku nakreslil. Třetí skupina 
popsala tělo červenky a čtvrtá skupina 
se zajímala o to, proč je tento pták ve 
Velké Británii spojován s Vánoci.

Na konci druhé hodiny potom jed-
notlivé skupiny prezentovaly své prá-
ce. Výsledky našeho snažení visí na 
chodbě vedle čísla 30.

Michaela Hrnčířová, třídní učitelka

• Cvičení v přírodě V. A
 Cvičení v přírodě je pro naše žáky 

vždy vítanou aktivitou. Dopolední pro-
gram mimo školu je nejen prověrkou 
fyzické zdatnosti, ušli jsme cca 10 km, 
ale také poučením přímo uprostřed 
přírody. Celou akci hodnotíme velmi 
pozitivně, výchovně vzdělávací cíl byl 
splněn.

Tentokrát jsme se tematicky zamě-
řili na Ekologii a mapování regionu 
Pečky. Po přesunu osobním vlakem do 
Chroustova, mnozí žáci ji absolvovali 
poprvé, jsme se vydali podél břehů říč-
ky Výrovky do obcí Chotutice a Radim.  
Cestou „Za trilobity“ jsme pozorovali 
značky oznamující chráněnou krajin-
nou oblast a obdivovali rozmanitost 
tamní přírody. 

Připomínali jsme si důležitost 
ochrany přírody pro život člověka na 
Zemi a zamýšleli se nad otázkou. Jak 
může přispět každý z nás? Výsledky 
vědomostního kvízu, který žáci řešili 
ve skupinách, jasně ukazují, že své ži-
votní prostředí chránit chceme a víme, 
jak na to. 

Ať se dílo podaří.
Jaroslava Holubová, učitelka
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S Mašinkou 

V naší školce s dětmi pracujeme 
podle školního vzdělávacího progra-
mu (ŠVP) s názvem „S mašinkou my 
teď poznáváme velký svět“. Předškol-
ní vzdělávání má svá specifika, na prv-
ní pohled se může zdát, že si děti jen 
hrají. Ale právě různě motivovaná hra 
je pro nás hlavním vzdělávacím pro-
středkem. Ve školce uplatňujeme in-
tegrovaný přístup, náš ŠVP obsahuje 5 
integrovaných bloků, které dětem na-
bízejí vzdělávací obsah v přirozených 
souvislostech. Obsah bloků vychází ze 
života dětí, zahrnuje širokou škálu ak-
tivit, kdy získaná zkušenost je potom 
komplexnější.  

Ústředním motivem našeho ŠVP je 
5 zastávek (bloků), kterými „projíždí-
me“ na cestě za poznáním v pomyslné 
„mašince“ v duchu názvu školky. Sna-
žíme se o to, aby vzdělávání probíhalo 
ve vstřícném, podnětném, zajímavém 
a obsahově bohatém prostředí, kde 
se dítě cítí jistě, bezpečně, radostně a 
spokojeně, a které jim zajistí možnost 
projevovat se, bavit a zaměstnávat při-
rozeným dětským způsobem. Tomu 
samozřejmě přizpůsobujeme formy a 
metody práce. Uplatňujeme metody 
prožitkového a kooperativního učení 
hrou a činnostmi. Naše integrované 
bloky korespondují s ročním obdobím 
a jmenují se takto: 

Zastávka první – U Podzimního 
skřítka (září – listopad)

Zastávka druhá – U Ledové králov-
ny (prosinec – únor)

Zastávka třetí – U Jarušky na za-
hrádce (březen – duben)

Zastávka čtvrtá – U Víly Letněnky
Zastávka pátá – Se skřítkem na 

prázdninách
Každá třída pracuje podle svého 

třídního vzdělávacího programu, který 

z ŠVP vychází. Třídní učitelky si mo-
hou integrované bloky upravit a při-
způsobit konkrétní skupině dětí. Tak-
že se můžete na nástěnce v šatně své 
třídy setkat s jiným názvem bloku, než 
je uvedeno výše. 

Pro zájemce je školní vzdělávací 
program k nahlédnutí ve veřejně pří-
stupných prostorách školy, příp. v ře-
ditelně, třídní vzdělávací program v 
šatně třídy, příp. u třídních učitelek. 
Přijďte se s naším programem sezná-
mit, pokud ho ještě neznáte. Jste srdeč-
ně zváni!

Miroslava Zumrová, ředitelka školy

Adventní setkání
Utíká to. Ještě v nás doznívá do-

volená a už chystáme advent. 
Spolek rodičů a přátel pečec-
ké školy spolu se vzděláva-
cím centrem tedy určitě. To 
proto, aby pro vás a vaše 
blízké připravili již tra-
diční slavnosti Advent je 
tu! 2016.

Opět jste srdečně zváni na 
pečecké náměstí k rozsvícení 
vánočního stromu (17 hod.), 
kterému bude od 14 hod. před-
cházet bohatý adventní program. Mů-

Poděkování 
pedagogům

Jako hrdý tatínek žákyně ZŠ Pečky 
přijaté na osmileté gymnázium bych 
chtěl veřejně poděkovat pedagogům 
1. stupně naší pečecké ZŠ za dobrou 
školní průpravu mé dcery a za jejich 
správný přístup a pochopení. Tedy dě-
kuji vám, protože úspěch dcery v přijí-
macím řízení je i vaší zásluhou.

Zaslechl jsem názor, že odchod ně-
kterých žaků na víceletá gymnázia 
může být způsoben naopak nižší kva-
litou výuky na 1. stupni, která rodiče 
žáků motivuje dát své dítě jinam. Jako 
rodič jsem takto rozhodně neuvažoval, 
s výukou jsem byl spokojen. Domní-
vám se, že takový názor může prame-
nit z nepochopení důvodů přestupů 
na gymnázia anebo z neznalosti po-
měrů na 1. stupni ZŠ Pečky. Pro školu 
by přece měl být úspěch jejích žáků v 
přijímacím řízení na víceletá gymná-
zia vyznamenáním právě proto, že zde 
žáci musí uspět v konkurenci vysoké-
ho počtu uchazečů.

Jiří Švejnoha

• Pro středoškoláky: Kurz angličtiny s rodilým mluvčím, který jim pomůže jak 
v přechodu na středoškolské učivo, tak s jeho procvičováním (Po 17:00 – 18:30).

• Pro budoucí středoškoláky: Přípravky k přijímačkám na 8letá gymnázia a 
na SŠ. Gymnaziální profesoři poradí, jak obstát u přijímacích zkoušek, co na 
ně umět, jaké jsou požadavky na studenty víceletých gymnázií a 1. ročníků 
středních škol (Čt 14:00, 15:00, 16:00).

• Pro ženy a dívky všeho věku: dámský klub KLUBKO s listopadovým téma-
tem měsíce Decoupage (Út 8. 11., 22. 11. 18:00); víkendový relaxační workshop 
Daruj si předvánoční nadechnutí plný odpočinku a čerpání energie (So 3. 12. 
14:00 – 19:00).

• Pro děti: Adventní kurz keramiky s lektorkou Petrou (Čt 15:00, 16:00).
• Pro všechny, kteří mají rádi výtvarno a třeba si jen dosud netroufli: výtvarný 

kurz Ateliér (St 18:00 – 19:30); Fototoulky s Františkem (12. 11. – Kouřim, 27. 
11. Advent v Pečkách).

• Pro rodiče/prarodiče s dětmi: víkendovou dílnu Druhý dech, ve které se bude 
kouzlit z nepotřebného na nové, a dokonce adventně - vánoční (26. 11. 14:00 – 
16:00) 

A pokud by měl někdo i něco pro VCP, byli bychom vděčni za: odložené knížky 
a hračky pro děti v Klubíku; zahálející vlny, příze, stuhy, stužky, výtvarný ma-
teriál apod. pro vyrábění k KLUBKu a připravovaných víkendových dílnách. 
Děkuji.

Více informací o všech kurzech, dílnách a celé nabídce VCP na www.vzcentrum.cz, 
+420 724 811 636, info@vzcentrum.cz. Kancelář otevřena Po – Čt 13:00 – 17:00.

Jana Kusá, koordinátor VCP

... má pro každého něco

Vzpomínáme
26. října by se 
dožila 75 let paní 
Vlasta Schnur-
pfeilová z Peček. 
Vzpomíná dcera s 
rodinou.

Dne 22. listopadu 
uplyne dlouhých 
40 let, co nás 
tragicky opustil 
bývalý mistr Ka-
menoprůmyslu 
Pečky pan Vít braňka.
S láskou stále vzpomínají manžel-
ka, synové a sestra

žete se těšit na tvořivé dílny pro malé i 
velké v  přízemí MěÚ a proskle-
né chodbě ZŠ, na vystoupení 
dětí z našich škol před radnicí, 

na stánky plné svátečního 
zboží, na soutěž o nejlepší 
cukroví, na koncert ma-
lých i velkých muzikantů 

ze ZUŠ a svatotomášské-
ho sboru z Prahy v kostele 

sv. Václava, na vánoční punč a 
výborný svařák, na zvířátka k 
pohlazení, živý betlém,…… a 

anděly.
Přivítejme společně 
nejkrásnější svátky roku!

Za realizační tým 
Iveta Minaříková a Jana Kusá
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Začátek nové sezóny
Září pro nás bylo cel-

kem úspěšné, tak hezky 
popořadě. Naším největ-
ším úspěchem byla účast 
dvou družstev v republi-
kovém finále minivolej-
balu, které se konalo v 

Brně při příležitosti kvalifikace na ME 
reprezentace žen 17. -18. 9. Z cca pů-
vodních 300 družstev, která postupně 
procházela kvalifikacemi, polorepub-
likovém a nakonec celorepublikovém 
finále naše družstva skončila na 24. a 
26. místě v modrém dívčím volejbalu! 
Mezi konkurencí velkých sportovních 
oddílů jsme rádi, že se holky z Peček 
neztratily a neudělaly ostudu. Odmě-
nou jim byla návštěva zápasu repre-
zentačních žen a fotografie s nimi. 

Naše mladší žákyně, které hrají 
soutěž ve středočeském kraji, skupinu 
východ v podzimní kvalifikaci, zavále-
ly! Neprohrály totiž jediný zápas, a tak 
si zaslouženě drží první místo v tabul-
ce. Do zimní části tedy vstupují do prv-
ní výkonnostní skupiny jako obávaný 
soupeř a doufáme, že si svoji neporazi-
telnost nadále udrží.

Velká cena Prahy a zároveň kvalifi-
kační turnaj pražské soutěže minivo-

lejbalu přinesla pro naše dvě družstva 
další těžké úkoly. V základních skupi-
nách obě družstva překvapivě získala 
druhá místa a zajistila si boje o 1. - 24. 
místo. Děvčata z družstva A v baráži o 
celkové umístění již neprohrála a vy-
bojovala si tím 7. místo. Družstvu B 
chybělo trochu štěstí a párkrát smolně 
prohrálo o pár bodů, tím pádem skon-
čilo na děleném 13-18. místě z celko-
vých 54 družstev. Po rozřazení všech 
družstev do 9 lig naše děvčata tedy 
nastupovala první turnaj v 2. a 3. lize. 
Ten se konal 8. 10. a naše zkušenější 
děvčata z družstva A hrála v napros-
té pohodě, úkolem bylo obhájit dru-
hou ligu a nespadnout do třetí. Úkol 
děvčata splnila s přehledem a skončila 
na druhém místě. Pár bodů chybělo a 
dokonce by postoupila mezi pražskou 
elitu do první ligy. Tak třeba příště se 
tam podíváme. Družstvo B startovalo 
ve třetí lize. Z toho jsme měly obavy, 
protože nás čekaly zkušenější a vyšší 
hráčky, výsledek obavy potvrdil.  Vý-
hra jediného setu nestačila, děvčata 
tak padají do čtvrté ligy, kde by snad 
měla odehrát i zbytek soutěže s vyrov-
nanými soupeřkami.

 Šátková Laďka ml.

Mladší 
přípravka

Před rokem a půl se většina zúčast-
nila náborové akce fotbalového klubu. 
Od té doby sehráli slušnou porci zápa-
sů a turnajů. V novém soutěžním roč-
níku 2016/2017 už nastupují pravidelně 
se staršími dětmi v mistrovských utká-
ních okresního přeboru. 

Mladší přípravka ročníku 2008 a 
2009 zahájila v září soutěž okresní-
ho přeboru. Tým je složen převážně z 
mladších dětí a jen tří hráčů ve věku 
8 let. Trenér Michal Rumlena má pro 
své svěřence většinou slova chvály: „V 
utkáních získáváme cenné zkušenosti, 
obzvlášť když nastupujeme proti vy-
spělejším dětem. Měli jsme obavy, že 
se naše děti budou starších hráčů bát, 
ale tyto se rozplynuly hned v prvních 
utkáních. Starší kluci tým podrželi a 
mladší se nadšeným výkonem připo-
jili. Některé první zápasy pro nás sice 
nedopadly nejlépe, ale v této katego-
rii nejde primárně o výsledek. Děti si 
vyzkoušely, že pokud budou bojovat, 
nemusí se za svůj výkon stydět a při 
správném fandění rodičů jsou schopni 
výkonů plných odhodlání a bojovnos-
ti. V následujících zápasech se soupeři, 
kteří mají týmy poskládané podobně 
jako my, jsme vybojovali první ví-
tězství a potěšili jsme i předvedenou 
hrou. Utkání jsou hodně o bojovnosti 
a zapálení pro hru, začínají se ale obje-
vovat i hezké fotbalové momenty. Nej-

větší radost však máme, že jsou kluci 
skvělá parta a bojují jeden za druhého. 
Chtěl bych také poděkovat rodičům za 
dosavadní spolupráci“. 

V utkáních nastupují: Michal De-
kastello, Ondřej Musil, Jan Sláma, 
Kryštof Jícha, Martin Homan, Martin 
Plíšek, Mirek Ondrkal, Jakub Kubí-
ček, Denis Procházka, Dominik Holý, 
Štěpán Paleček a Matyáš Rumlena. 

Dosavadní výsledky v soutěži: AFK 
Pečky : Kolín B 3:19, Kolín A : AFK 
Pečky 8:6, Radim : AFK Pečky 4:10, Č. 
Brod A : AFK Pečky 22:2, AFK Pečky : 
Velim 6:6, Č. Brod B : AFK Pečky 3:30 
a AFK Pečky : Kolín C 12:7. 

Fotbalový klub navazuje na kate-
gorii mladší přípravky nesoutěžní fot-
balovou školičkou, do které docházejí 
šestileté a už některé pětileté děti. Na 
jaro příštího roku je připravován další 
nábor pro ročníky 2011 a 2012. Uvítá-
me pomoc rodičů, příznivců, bývalých 
i současných hráčů, kteří by se chtěli 
zapojit do výchovy nových sportovců. 
Neváhejte a kontaktujte vedení fotba-
lového klubu (www.afkpecky.cz).

Michal Rumlena, Zdeněk Buřič

Výměna ozvučení na 
městském stadionu
Fotbalový klub AFK Pečky uspěl se 

žádostí o finanční příspěvek na rekon-
strukci ozvučení sportovního areálu. 
Za částku osmi tisíc korun od města 
Pečky dojde k výměně nevyhovují-
cích reproduktorů za nové a pořízení 
mixážního pultu. Dobrý zvuk zlepší 
návštěvníkům poslech mluveného slo-
va a hudby a to nejen při fotbalových 
utkáních. Pro AFK Pečky je kvalitní 
ozvučení též vítanou investicí před 
chystanými oslavami 110. výročí zalo-
žení fotbalového klubu v roce 2018.

Zdeněk Buřič

I v listopadu, v městské 
sportovní hale, pokračuje 

basketbalová 1. liga žen!  Zveme vás 
na utkání s těmito soupeři: SK UP  
Olomouc (sobota 5. 11. 2016, od 19.00), 
Studánka  Pardubice (neděle  6. 11. 
2016, od 10.00), Valosun Brno B (sobota  
19. 11. 2016, od 16.00), SŠMH Brno (ne-
děle 20. 11. 2016, od 10.00).

Nadále probíhá nábor děvčat a 
chlapců roč. 2007, 2008, 2009 k doplně-
ní basketbalové přípravky.

Tréninky v městské hale v Pečkách  
jsou v  pondělí: chlapci a děvčata - 16.00 
-17.00; čtvrtek: děvčata 17.00 -18.30; pá-
tek: chlapci 16.00 -17.00 .

Přihlášky přijímají trenéři v pečec-
ké hale v době tréninků.

Jiří Katrnoška, trenér

Přijďte 
podpořit 
pečecký basketbal!



Společenská kronika / Zveme vás 11
Podzimní vítání 10. října 2016 jsme na Městském úřadu v Pečkách přivítali dalších 13 nových občánků naše-

ho města: Barborku Adámkovou, Miu Denkovou, Amélii Kopeckou, Lukáška Holuba, Petra 
Kučeru, Lukáška Bukovjana, Nikol Sedláčkovou, Melanii Vladykovou, Zděňka Darebného, 
Adélku Pavézkovou, Františka Obsta, Jakuba Beneše a Martínka Herolda. (foto J. Železný)

17. listopad 

DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII 
 

Zveme Vás ve čtvrtek 17. 11. 2016 v 17:00 k pietnímu místu u 
budovy Městského úřadu v Pečkách, kde společně vzpomeneme 

nedožitých 80. narozenin Václava Havla. 

 

 

Věra Křížová 

Martin Homan 

Pavel Kupr 

Spolek rodičů a přátel ZŠ a Vzdělávací centrum města Pečky Vás zvou dne 

27. 11. 2016 od 14:00 hodin na náměstí v Pečkách na  
 

ADVENTNÍ SETKÁNÍ 
 

* VÁNOČNÍ JARMARK  

* Soutěž o nejlepší vánoční cukroví 

*Koncerty malých i velkých zpěváků a muzikantů 

* TVOŘIVÉ DÍLNY * VÝSTAVA BETLÉMŮ 

* Živý betlém  * Andělé 

* ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMEČKU * 
KOLEDY* 



 31. 10. - 25. 11.  Prodejní výstava obrazů Tomáše Záborce (MK)
   Městská knihovna Sv. Čecha Pečky, www.knihovnapecky.cz
31. 10. - 1. 11.  17:00 - Rytířský turnaj na koních excalibur (bři Berouskové)
   Náměstí Pečky „Za kostelem“
 5. 11. 19:00 I. basketbalová liga žen TJ Sokol Pečky - SK uP Olomouc
   Městská sportovní hala Pečky 
 6. 11. 10:00 I. basketbalová liga žen TJ Sokol Pečky - Studánka Pardubice
   Městská sportovní hala Pečky
  10:15 AFK Pečky – FK Hořovicko (starší žáci)
  11:55 AFK Pečky – FK Hořovicko (mladší žáci)
   Fotbalový stadión AFK Pečky, www.afkpecky.cz
 8. 11. 17:30 Žákovský koncert (ZUŠ)
   Velký sál ZUŠ Pečky 
  18:00 Workshop Decoupage – květináč (KLUBKO)
   Vzdělávací centrum Pečky, www.vzcentrum.cz
 9. 10. 10:00 I. basketbalová liga žen TJ Sokol Pečky – lokomotiva 
   Liberec 
   Městská sportovní hala Pečky 
 10. 11. 17:30 Koncert Žesťového kvintetu hudby hradní stráže (ZUŠ)
   Velký sál ZUŠ Pečky
 12. 11. 13:04 Fototoulky s Františkem – výlet do Kouřimi (VCP)
   Nádraží ČD Pečky, www.vzcentrum.cz
  14:00 AFK Pečky – Jestřabí Lhota („A“)
   Fotbalový stadión AFK Pečky, www.afkpecky.cz
  19:30 Svatomartinský Gala ples 
   Sokolovna Sadská, www.zivotjehra.com
   Sál Základní umělecké školy Pečky, mujweb.cz/zus.pecky
 13. 11. 10:15 AFK Pečky – SK Český brod (I. A třída dorostu)
   Fotbalový stadión AFK Pečky
 16. 11. 17:00 Přednáška Sedm perel Astronomie - Petr Horálek, astronom,  
   astrofotograf, cestovatel a spisovatel (ČKA)
   KS Pečky, akademiepecky.wixsite.com/akademie
 17. 11.  10:15 AFK Pečky – FC Vlašim (starší žáci)
  11:55 AFK Pečky – FC Vlašim (mladší žáci)
   Fotbalový stadión AFK Pečky
  17:00 Vzpomínka nedožitých 80. narozenin Václava Havla 
   a Dne boje za svobodu a demokracii
   Pietní místo u budovy MěÚ Pečky
 19. 11.  16:00 I. basketbalová liga žen TJ Sokol Pečky - Valosun brno b  
   Městská sportovní hala Pečky 
 20. 11.  10:00 I. basketbalová liga žen TJ Sokol Pečky – SŠMH  brno  
   Městská sportovní hala Pečky 
  10:15 AFK Pečky – Český lev – union beroun (starší žáci)
   11:55 AFK Pečky – Český lev – union beroun (mladší žáci)
   Fotbalový stadión AFK Pečky
 22. 11. 18:00 Workshop Adventní dekorování (KLUBKO)
   Vzdělávací centrum Pečky, www.vzcentrum.cz
 27. 11. 14:00 Slavnosti Advent je tu! 2016, (SRPŠ, VCP)
   Náměstí Pečky
  14:00 Fototoulky s Františkem - dokumentární fotografie 
   na slavnostech Advent je tu! 2016
   Sraz u VCP
 26. 11. 14:00 Druhý dech - tvořivá dílna pro pra/rodiče s dětmi (VCP)
   Vzdělávací centrum Pečky, www.vzcentrum.cz
 28. 11. 17:30 Žákovský koncert (ZUŠ)
   Velký sál ZUŠ Pečky
 30. 11. 17:00 Přednáška České Vánoce v české poezii 
   - Doc. RNDr. Václav Ziegler, CSc. (ČKA)
   Kulturní středisko Pečky, 
   akademiepecky.wixsite.com/akademie
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Registrační značka 7627/99. Informační měsíčník Pečecké noviny s pověřením MěZ vydává město Pečky v ná-
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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


