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před několika hodinami jsme si 
v našich rodinách perlivým šampaň-
ským připili na přivítání nového roku 
a současně se rozloučili s tím starým. 
Prvního ledna jsme si připomněli den 
vzniku nové České republiky, která 
prošla složitým politickým a ekono-
mickým vývojem. I když analytici hod-
notí tento vývoj rozlišnými pohledy, 
statistické údaje hovoří o tom, že Čes-
ká republika kráčí správnou cestou.

 Mnozí z nás oslavují tento přelom 
roku v kruhu nejbližších, jiní se snaží 
přivítat nový rok v proudu oslav a zá-
bavy. Milí spoluobčané, ať už jste kde-
koliv, dovolte mi povědět pár krátkých 
slov. Uplynulý rok byl rokem těžkým, 
ale i úspěšným. Úspěšným v tom, že 
se nám v našem městě podařilo usku-
tečnit mnoho investičních akcí, které 
přispějí ke spokojenosti a blahobytu 
našeho města. Musím tím vzpomenout 

například výstavbu kuchyně při Zá-
kladní škole v Pečkách, rekonstrukci 
obvodového pláště budovy kulturního 
střediska či výstavbu nových komu-
nikací, jakou je ulice Nová ve Velkých 
Chvalovicích. Doufám, že i tento rok 
bude z tohoto pohledu úspěšný, o čemž 
svědčí schválený rozpočet města na 
rok 2017.

 Vážení spoluobčané, závěrem mého 
oslovení vyslovím přání. Zachovejme 
si slavnostní chvíle z vánočních i novo-
ročních svátků po celý rok, važme si je-
den druhého, mějme rádi naše město, 
zachovejme si úctu jeden k druhému. 
K tomu Vám všem přeji osobně i jmé-
nem zastupitelů a pracovníků úřadu 
hodně zdraví, štěstí, lásky a trpělivosti 
při řešení osobních problémů i při kaž-
dodenní práci.

Šťastný a úspěšný nový rok 2017
Milan Urban, starosta města

Vážení spoluobčané,
Velice děkujeme 

za spolupráci 

na loňském ročníku 

Pečeckých novin 

autorům rubriky 

„Jak to bylo“,

paní ZF a panu 

Janu Karbusovi.
redakce PN
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V Kaštánkách?
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Nedávno vybudovanou místní ko-
munikaci v ul. V Kaštánkách v Peč-
kách využívá značné množství moto-
ristů. Cestu přes tuto lokalitu používají 
i velké nákladní automobily, traktory 
a zemědělské stroje. Dopravou je lo-
gicky mnohem více zatížena i komuni-
kace v ul. Letohradská. Pro odlehčení 
dopravy od středních a velkých těž-
kých vozidel a pro dlouhodobě trvající 
nespokojenost obyvatel jmenovaných 
ulic s tímto stavem, probíhá v součas-
né době povolovací řízení dopravní-
ho značení tak, aby vozidla o celkové 
hmotnosti nad 3,5 t tudy projíždět ne-
směla (s výjimkou dopravní obsluhy). 
Odvrácenou stranou tohoto opatření 
by bylo zvýšení dopravy vozidel o cel-
kové hmotnosti nad 3,5 t přes náměstí. 

 Celému městu by v tomto ohledu 
moc pomohlo vybudování kýženého 
obchvatu. 

Jana Zindrová, 
referent odboru výstavby, zemědělství, 

dopravy a životního prostředí

„Popelnice“ nezdraží
Zastupitelstvo města Pečky, na 

svém veřejném zasedání 14. prosince 
2016, schválilo stávající výši poplatku 
za provoz systému shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, využívání 
a odstraňování komunálních odpadů 
i pro rok 2017. Částku 500,- Kč za oso-
bu  tak  můžete  hradit  hotově  od  16. 
ledna do 15. března 2017 a to v úřední 
dny (pondělí a středa 7:00-11:00, 12:00-
17:00 hod.) na MěÚ v  Pečkách, odboru 
výstavby (přízemí budovy).

V roce 2015 (uzavřené období, ze 
kterého se vypočítává výše poplatku) 
dosáhly celkové náklady na likvidaci 
směsného komunálního odpadu výše 
2 869 062,- Kč (599,- Kč/osobu). Tyto 
náklady se rozpočítávají do výše míst-
ního poplatku na rok 2017. Náklady na 

likvidaci tříděného odpadu hradí měs-
to Pečky ze svého rozpočtu a nezapočí-
távají se do poplatku. 

Poplatek, osvobození a úlevy stano-
vuje obecně závazná vyhláška města č.  
2/2015. Ze zákona je poplatek za svoz 
odpadu povinna hradit každá fyzic-
ká osoba s trvalým pobytem, fyzická 
osoba, které byl podle zákona upravu-
jícího pobyt cizinců na území České 
republiky povolen trvalý pobyt nebo 
přechodný pobyt na dobu delší než 90 
dnů, fyzická osoba, která podle zákona 
upravujícího pobyt cizinců na území 
České republiky pobývá na území Čes-
ké republiky přechodně po dobu del-
ší 3 měsíců, fyzická osoba, které byla 
udělena mezinárodní ochrana podle 
zákona upravujícího azyl nebo dočas-

ná ochrana podle zákona upravujícího 
dočasnou ochranu cizinců. Fyzická 
osoba, která má ve vlastnictví stavbu 
určenou k individuální rekreaci, byt 
nebo rodinný dům, ve kterých není 
hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, 
hradí poplatek ve výši 500,- Kč za kaž-
dou nemovitost nebo byt. 
Úleva  50 %  z  poplatku  je  automa-

ticky poskytnuta poplatníkovi, který 
v roce 2016 dovršil 75 let. 

Od poplatku je dle vyhlášky č. 2/2015 
osvobozena fyzická osoba, která je:
• umístěna do dětského domova pro 

děti do 3 let věku, školského zaříze-
ní pro výkon ústavní nebo ochranné 
výchovy nebo školského zař. pro pre-
ventivně výchovnou péči na základě 
rozhodnutí soudu nebo smlouvy,

Zastupitelé schválili rozpočet města na rok 2017
Nejdůležitějším bodem prosincové-

ho veřejného zasedání Zastupitelstva 
města Pečky bylo schválení rozpočtu 
na rok 2017. Ten byl projednán finanč-
ním výborem a doporučen radou měs-
ta zastupitelům ke schválení. Po lhůtě 
určené pro písemné uplatnění připo-
mínek k tomuto dokumentu (evidován 
jeden dotaz) a po diskusi nad jeho po-
ložkami byl dokument schválen. Pro 
příští rok se tedy počítá s celkovými 
příjmy 67 460 300,- Kč a výdaji 74 108 
230,- Kč. Schodek 6 647 930 bude finan-
cován z prostředků předchozích let. 
Rozpočet  2017  s  jeho  jednotlivý-

mi  položkami  a  rozpočtový  výhled 
na  období  2017  –  2021  naleznete  na           
www.pecky.cz/mesto/rozpocet.



Z jednání rady města 
• V rámci rekonstrukce KS a v souvislosti s uvolněním 
služebního bytu stávajícím nájemníkem dojde rozhodnu-
tím RM k rekonstrukci elektroinstalace těchto prostor. 
Práce provede firma Sigona spol. s.r.o., Nymburk za cenu 
68.046,- Kč včetně 15 % DPH. 

• RM pověřuje svým rozhodnutím starostu města k uzavře-
ní smlouvy o dílo  se společností Halko stavební společ-
nost s.r.o., Nová Ves na investiční akci „Stezka pro pěší 
a  cyklisty Velké Chvalovice“ a to ve výši 2.273.195,- Kč 
včetně 21 % DPH. 

• Z důvodu budování parkoviště u nádraží ČD doporučuje 
RM zastupitelům ke schválení odkoupení větší části po-
zemků, než bylo původně plánováno pro zbudování této 
potřebné plochy. Původních 392 m2 tak bude navýšeno na 
594 m2. Pozemek bude odkoupen od firmy ZZN Polabí, a. 
s., Kolín, za původně stanovenou cenu 220,- Kč/m2 tzn. 
celkem 130.680,- Kč (původní cena činila 86.240,- Kč). 

• Na základě doporučení bytové komise bylo odsouhlaseno 
přidělení obecních bytů těmto žadatelům:

  - bytu č. 35 v čp. 1042 paní NB, Pečky
  - bytu č. 32 v čp. 1042 paní JK, Pečky
  - bytu č. 27 v čp. 1042 panu KP, Milčice 
 a převedení nájemní smlouvy na byt č. 11 v č.p. 218 z paní 

LK na jejího druha pana ZB z důvodu odstěhování původ-
ní nájemnice.

• Pro rok  2017 bylo radou města schváleno uzavření smluv 
s  Pečeckými  službami, s.r.o. Pečky, o nakládání s ko-
munálním odpadem na správním území města Peček  
a o údržbě veřejné zeleně, trávníků a květin.

• Radou města byla projednána a schválena žádost MUDr. 
Jaroslavy Jandové o převedení  nájmu nebytového pro-
storu z MUDr. A. Jandy na ní samou. 

• Rada města rozhodla o poskytnutí dotací na činnost spol-
ků v roce 2017:

 BK Pečky z.s., ( na akci Pečecká desítka) 40.000,- Kč 
 Nohejbalový klub V. Chvalovice, z.s. 5.000,- Kč 
 Sdružení mládeže pro stolní hokej  13.000,- Kč 
 Minigolfclub Dráčata 25.000,- Kč 
 TJ Sokol V. Chvalovice 40.000,- Kč 
 Sportovní klub cyklistů 15.000,- Kč 
 FBC Charisma 7.000,- Kč
 Zimní turisti z.s.  30.000,- Kč 
 Česká křesťanská akademie z.s. 20.000,- Kč
 Český svaz včelařů, z.s. 4.000,- Kč
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Z veřejného zasedání 
Zastupitelstva města Pečky 

(14. 12. 2016, 17:30, KS Pečky)
• Starosta města Milan Urban informoval zastupitele o sta-

novení ceny vodného a stočného v roce 2017: 
  Vodné 34.47,- Kč/m3 bez DPH
  Stočné 32.50,- Kč/m3 bez DPH
  Celkem 66.97,- Kč/m3 bez DPH
• Informoval též o probíhajících investičních  akcích ve 

městě - zateplení KS čp. 255, rekonstrukci komunikace 
ulice Nová Velké Chvalovice, výstavbě garážového stání 
Pečecké služby, s.r.o. Pečky, stezce pro pěší a cyklisty Vel-
kých Chvalovic.

• Zastupitelstvo města pak schválilo rozpočet města na rok 
2017. Rozpočet je schválen jako schodkový, schodek bude 
kryt použitím prostředků předchozích období. Návrh roz-
počtu byl zveřejněn na úřední desce MěÚ, elektronické 
úřední desce města v souladu se zákonem o rozpočtových 
pravidlech územních celků č. 250/2000 Sb., od 25. 11. 2016  
- 14. 12. 2016.

  Příjmy celkem 67.460.300,- Kč
  Výdaje celkem 74.108.230,- Kč
  Rozdíl příjmů a výdajů -6.647.930,- Kč
  Splátky úvěrů       3.600.000,- Kč
  Použití prostředků předchozích let   10.247.930,- Kč 
• ZM odsouhlasilo i poskytnutí dotací  z  rozpočtu města 
Pečky sportovním organizacím na činnost v roce 2017 dle 
jejich žádostí: 

  Amatérský fotbalový klub 350.000,- Kč
  Tělocvičná jednota Sokol Pečky 275.000,- Kč
  TJ Spartak Pečky 105.000,- Kč
  Oddíl vodní turistiky Pečky   95.000,- Kč
  Basketbal Pečky   65.000,- Kč
  Celkem                890.000,- Kč
 Dotace poskytnuté sportovním organizacím na činnost 

v roce 2017 do výše 50.000,- Kč jsou v kompetenci RM.

• umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou po-
moc na základě rozhodnutí soudu, na žádost obecního 
úřadu obec s rozšířenou působností, zákonného zástupce 
dítěte nebo nezletilého,

• jako nezaopatřené dítě umístěna v domově pro osoby 
se zdravotním postižením na základě rozhodnutí soudu 
nebo smlouvy o poskytnutí sociální služby, nebo 

• umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, 
domově pro seniory, domově se zvláštním režimem nebo 
chráněném bydlení.

Od poplatku se dále osvobozuje fyzická osoba, která:
• je držitelem průkazu ZTP/P,
• má trv. bydliště v sídle ohlašovny dle zvláštních předpisů,
• má v obci pobyt a zároveň má ve vlastnictví další stavbu 

určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, 
ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, je 
od placení poplatku za tuto stavbu, byt nebo rodinný dům 
osvobozena,

• se v daném kalendářním roce déle než čtyři měsíce nepře-
tržitě zdržuje v zahraničí, hradí poplatek v poměrné výši. 
Pro stanovení počtu měsíců je rozhodující stav pobytu 
k poslednímu dni měsíce,

• je umístěna v zařízeních pro léčbu osob s psychickými po-
ruchami. 

Nárok na osvobození a úlevu je poplatník povinen ohlá-
sit, případně doložit správci poplatku do 30 dnů ode dne, 
kdy mu nárok na osvobození nebo úlevu vznikl. 

Hana Pokorná, referent odboru životního prostředí

Zajímá vás, jak je to v Pečkách s nočním klidem, 
s výherními automaty, s platbou za používání 

veřejného prostranství, s poplatky za svoz 
komunálního odpadu a z ubytovací kapacity, 

co je to požární řád města, atd . . .?
 Klikněte na

www.pecky.cz/mestsky-urad/vyhlasky-a-narizeni.
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Jak dál s asistenty prevence kriminality

V říjnu roku 2015 se na vedení měs-
ta obrátilo Kontaktní pracoviště Úřadu 
práce v Kolíně s nabídkou zajímavé-
ho projektu: zřídit pracovní místa pro 
uchazeče o zaměstnání jako průpravu 
pro budoucí povolání strážného nebo 
pracovníka bezpečnostní agentury. 
Nápad se nám zalíbil a rozhodli jsme 
se, že se do projektu zapojíme. V led-
nu 2016 jsme přijali první dva asis-
tenty a v březnu doplnily početní stav 

dvě ženy – asistentky.  Všichni čtyři 
pak vytvořili dobrý pracovní kolek-
tiv. Mzdové prostředky včetně odvodů 
zdravotního a sociálního pojištění hra-
dil celý rok úřad práce, zaměstnavatel 
zaplatil výstroj, pomůcky pro dohled 
na přechodech pro chodce a také režii 
za provoz kanceláře.

Fakticky řídila naše asistenty Poli-
cie ČR, protože policisté znají bezpeč-
nostní problematiku v Pečkách nejlé-
pe. Nechyběly ani pravidelné měsíční 
porady zástupce města a policie a rych-
lé operativní schůzky kdykoli. Díky 
poctivé práci se brzy dostavily výsled-
ky v podobě snížení nápadu trestné 
činnosti. Lidé velmi oceňovali účast 
asistentů na přechodech pro chodce 
zejména v ranních hodinách a po skon-
čení dopoledního vyučování.  Často se 
na „muže v černém“ obraceli se svý-
mi postřehy právě občané z ulice. Na 
sklonku starého roku jsme řešili, jak 

bude program prevence kriminality 
pokračovat v roce 2017. 

Víme, že není možné ze strany úřa-
du práce znovu podpořit tytéž zaměst-
nance.  Jejich roční praxe jim otevírá 
cestu do bezpečnostních agentur ke 
stálému pracovnímu poměru. Rozhod-
li jsme se, že si jednu asistentku po-
necháme a nabídneme jí možnost při-
jetí do hlavního pracovního poměru. 
Využijeme jejích ročních zkušeností, 
když bude zacvičovat nové asistenty 
prevence kriminality, kteří  nastoupí 
v průběhu měsíce února 2017.  Policie 
ČR bude i nadále určovat plán pochů-
zek po městě.

Za celoroční práci bychom touto ces-
tou chtěli poděkovat paní Ale Pahudzi-
ně, Evě Třískové, Stanislavu Poláčko-
vi a Petrovi Veselému. Nachodili stov-
ky kilometrů a dohlíželi na bezpečnost 
a pořádek ve městě.  Přejeme jim, ať se 
jim v zaměstnání, kam nastoupí, daří.

Cecilie Pajkrtová, tajemnice

S koncem roku se finišovalo
Ocelová konstrukce – 

Garážové stání pro Pečecké  
služby s.r.o.

V druhé polovině prosince byla měs-
tu předána stavba Garážového stání, 
kterou realizovala firma DUAL s.r.o. se 

Ulice Nová  - Velké Chvalovice
Koncem roku probíhala rekonstruk-

ce ulice Nová ve Velkých Chvalovicích. 
V této ulici bylo provedeno  nové ve-
řejné osvětlení představující 7 nových 
lamp a nový rozvod veřejného rozhla-
su. Taktéž zde byla provedena výstavba 
nové dešťové kanalizace a vybudovány 
nové vjezdy a parkovací místa u ne-
movitostí lemujících ulici. Dodavatel  
akce „Rekonstrukce komunikace ulice 
Nová „  - firma Konstrukce a dopravní 
stavby s.r.o., Zbraslavice -  zvítězila ve 
výběrovém řízení s cenou 2 562 244,-Kč 
bez DPH. Výběrové řízení provedla  fir-
ma  Profesional s. r. o. V projektu byly 
zohledněny požadavky obyvatel.

 Zateplení dvorní fasády 

čp. 148, Tř. 5. května, Pečky 

(České spořitelny)

V listopadu bylo provedeno zateple-
ní budovy č.p. 148  ze dvorní části. Tuto 
zakázku vyhrála firma Termoinvest 
Praha s.r.o. za částku 390.847,- Kč bez 
DPH. Byla to pro nás nová spolupráce 
a s ohledem na celkovou spokojenost  
můžeme firmu Termoinvest Praha 
s.r.o.  vřele doporučit. 

 Pavel Krejčí, investiční technik

sídlem v Sadské a to za 483 382,- Kč bez 
DPH. Stavba byla vybrána ve výběro-
vém řízení, jehož se zúčastnily 4 firmy. 
Kvalita provedených prací byla velmi 
dobrá a garáž bude sloužit pro nový 
popelářský vůz, který si v létě pořídily 
Pečecké služby s. r. o. a také na odstáv-
ku ostatních využívaných strojů. 

V měsíci lednu oslaví 
svá životní jubilea:

Miloslav Studnička – 80 let

Eva Vaníčková – 80 let

Karel Novotný – 80 let

Zdeňka Hubáčková – 85 let

Eliška Braňková – 85 let

Květuše Tamchynová – 92 let

Vlasta Špičáková – 93 let

Radmila Bílková – 96 let

Hodně zdraví a elánu!

Gratulujeme



Sdílená starost . . .
… s novou sociální pracovnicí MěÚ v Pečkách Šárkou Velkou
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Může to potkat každého – nečeka-
ná, či blížící se těžká životní situace, se 
kterou si člověk neví rady. Mnozí z vás 
už vědí o možnosti obrátit se o nejbližší 
radu a pomoc na Občanskou poradnu 
Respondeo (VCP, čtvrtek 13:00 – 17:00, 
775 561 846). Dalším místem, které 
je specializované pro hledání řešení 
vašich problémů je MěÚ v Pečkách. 
V jeho přízemí (v bývalých prostorách 
knihovny) najdete kancelář sociálního 
pracovníka. Tedy spíše pracovnice - 
Šárky Velké.              

Co vás vedlo k tomu, přihlásit se 
do výběrového řízení na tuto novou 
pozici?

Vždy jsem pracovala s lidmi. Pro-
fesí jsem dětská zdravotní sestra. Na 
UK v Praze jsem vystudovala obor 
speciální pedagogika pro děti se zra-
kovým, mentálním a kombinovaným 
postižením.  Osm let jsem pracovala 
jako terénní pracovník rané péče pro 
rodiny s dětmi s tímto druhem postiže-
ní. V rámci své profese mám za sebou 
i roční specializační studium pro lídry 
v péči pro děti mého oboru v „mekce 
slepých“ v Perkins School for the Blind 
v Bostonu v USA. Díky svému zamě-
ření jsem měla také příležitost praco-
vat s dětmi s poruchami autistického 
spektra v Camphilské komunitě ve 
Skotsku.

 Pak přišla rodina, děti a hledání za-
městnání blíže k domovu. Na jaře le-
tošního roku mi bude končit poloviční 
úvazek sociální pracovnice v pečecké 
pečovatelské službě, kde mám na sta-
rosti přijímání klientů - tzv. sociální 
šetření, v rámci kterého hodnotím 
sociální potřebnost klienta ve vztahu 
k službám poskytovaným touto orga-
nizací.

 Za pár měsíců se tak budu moci na 
celý úvazek, věnovat sociální práci na 
městě. Jak jsem říkala – potřebuji lidi, 
kontakt s nimi, cestovat v terénu, vy-
mýšlet individuální řešení konkrétní 
situace. K tomu jsem“ pečanda“, mám 
čtyři malé děti, a jako velikou výhodu 
beru to, že se mi otvírá taková práce 

v místě bydliště – prostě „trefa.“
Práce s dětmi s handicapy, jejich 

rodinami, se seniory - v novém za-
městnání zkušenosti k nezaplacení.  
Opět jdete dál a musíte se „učit“. 

Vždy jsem v zaměstnání pracovala 
na tom, abych v tom, co dělám, rostla 
a posouvala se dál. A vzhledem k tomu, 
že ráda „vyhledávám řešení aktivně“, 
svým způsobem mám ráda výzvy. S ro-
dinami v tíživé situaci se setkávám dál 
v řešení jejich problémů hmotné nou-
ze nebo hrozby sociálního vyloučení. 
Seniorům pomáhám s umísťováním 
v DD, LDN, DPS, spolupracuji s orgá-
ny působícími v oblasti sociálně práv-
ní ochrany dětí v regionu a informuji 
o mně známých a dostupných možnos-
tech.

Jaké problémy u nás převažují?
Čtyři měsíce jsou krátká doba – za-

tím mohu říci, že převažuje pestrost. 
Velkým tématem je řešení bytové otáz-
ky. Lidé potřebují bydlet a myslí si, že 
město má vždy volnou kapacitu byd-
lení odpovídající jejich nárokům. Tak 
tomu ale není.

Někdy stačí ještě před podáním žá-
dosti zmapovat společně jejich situaci 
a navrhnout schůdnější řešení (např. 
bydlení u příbuzných v rámci rodiny 
nebo služební bydlení při získání urči-
tého zaměstnání).  

Dále je tady agenda týkající se  so-
ciálně- právní ochrany dětí. Kontrola 
toho, aby nebyly zanedbávány ze stra-
ny rodičů, aby nemusely často měnit 
místo vzdělávání kvůli častému stěho-
vání rodičů, zkrátka aby mohly v rám-
ci možností vyrůstat v klidu.

Prozatím „mapuji své území“ - mu-
sím vědět, kdo tu žije a kdo potřebuje 
pomoc. S potřebnými být v kontaktu 
a oni by měli vědět, že se na mne mo-
hou obrátit. Lépe dříve než později, než 
se z malého stane velký problém. S na-
výšením úvazku mi přibude i výkon 
funkce veřejného opatrovníka, kterou 
aktuálně ze zákona zastávají pan sta-
rosta Urban, pan místostarosta Pa-
luska a paní tajemnice Pajkrtová. Jde 
o opatrovnictví v případech občanů, 
kdy příslušný soud dojde k závěru, že 
k hájení jejich zájmů a práv není nikdo 
z rodiny nebo přátel, a tehdy nastupuje 
institut tzv. veřejného opatrovníka. Ve 
všech činnostech je opatrovník vázán 
rozhodnutím soudu (jde např. o zařizo-
vání bydlení, plateb, lékařské a sociál-
ní péče atd.).

 Je zde i problematika lidí s nějakou 
formou závislosti (alkohol, drogy), kte-
ří si žijí po svém. Máme tu minimálně 
tři. Komunikovat s nimi a vytrvale jim 
připomínat, aby nepřestupovali hra-
nice svých práv a respektovali práva 
nejen svá, ale i svých spoluobčanů, to 
také patří k mé práci.

Mám problém, co mám tedy dělat?
Přijít za mnou poradit se o tom. Ra-

ději zbytečně, poté co si společně situa-
ci probereme, než nepřijít vůbec a ocit-
nout se tak v neřešitelné situaci. Pozor, 
v rámci řízení je každý klient anonym-
ní – jsem vázána mlčenlivostí, nikdo 
se tak nemusí obávat o své soukromí. 
Setkávám se s lidmi, kteří žijí v dojmu, 
že mají hlavně práva. A pak jsou tu ti, 
kteří se ani neodvažují žít mimo svět 
povinností a možností uplatnit své prá-
vo alespoň v něčem. Proto tu jsem já. 

Všechno samozřejmě nevím, ale 
znám ty, od kterých si pomoc mohu vy-
žádat a spolupracuji s těmi, kteří nás 
mohou dál nasměrovat. Za nikoho pro-
blém nevyřeším, ale zodpovědně pora-
dím a zprostředkuji další řešení. 

A argument pro to, abych přišla?
To, že tu je paní, která tu je pro vás, 

té se můžete anonymně svěřit a ona 
udělá, co půjde, aby vám pomohla. 

Živý lidský kontakt a možnost ko-
munikovat ne s počítačem, ale s člově-
kem, který má poměrně bohaté životní 
zkušenosti a smysl pro reálný život, to 
je má přidaná hodnota této formy po-
moci.

 Sama jsem byla v těžké životní si-
tuaci a vím, že je stěžejní, když člověk 
ví, že s ním někdo soucítí, a že ve spo-
lupráci s ním upřímně hledá cestu, jak 
z toho ven do lepšího zítřka. Člověk po-
třebuje člověka. Podle mého názoru je 
tento lidský kontakt nepřekonatelný. 
A já jsem v první řadě člověk, ne „ou-
řada“. Ráda bych se považovala za člo-
věka na svém místě, který potřebným, 
mimo výčet možností řešení jejich pro-
blémů, poskytne navíc i empatii a lid-
ský přístup. To počítač nezvládne!

Děkuji za rozhovor a přeji vám 
i vašim klientům minimálně tu 

…. poloviční starost.
Jana Kusá

Konzultační hodiny: 
Šárka Velká

Po: 12:30 – 17:00
St: 12:30 – 17:00

Telefon: 602 543 396
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Mnoho zdraví, sil a radosti 
do nového roku i let 

následujících přeje všem 
Městská knihovna Sv. Čecha 

v Pečkách.

• V letošním roce se po delší pauze vrátil do kulturáku 
Mikuláš a s ním i dalších padesát malých andílků a čertí-
ků, kteří si s ním pěkně zadováděli. Nejenže rozdával dětem 
malé dárečky, ale i tancoval.

• Většina besed pořádaných kultur-
ním střediskem a ČKA je za dobrovol-
né vstupné. Beseda  se  spisovatelem, 
scénáristou a filosofem Ivem Šmolda-
sem, byla za placené vstupné a byl za-
plněn malý sál. Bylo milé slyšet krás-
nou češtinu v jeho vyprávění, které 
bylo doplněno písničkami Pepy Štrose. 
Rádi bychom pokračovali v pořádání 
těchto komorních pořadů a tak připra-
vujeme povídání s MUDr. Radimem 
Uzlem, CSc.

• Další akcí pro děti bylo vypouštění balónků s přá-
ním Ježíškovi. Tři hodiny jsme navazovali a nafukova-
li 160 ks balónků, aby si na ně děti mohly napsat nebo 
namalovat svá přání. Po třetí hodině bylo 143 balónků 
vypuštěno a krásně letěly k nebi. Děti ještě přednesly 
několik básniček a písniček a zahřály se tancem.  Ba-
lónky, provázky i přáníčka, která se nedostala k Je-
žíškovi, jsou 100% biologicky rozložitelná a nezpůsobí 
v přírodě ekologickou zátěž.

• Základní kurz 
s p o l e č e n s k é h o 
tance byl zakon-
čen Věnečkem. 
Mladíci poděkova-
li tanečním part-
nerkám předáním 
kytiček, dívky 
jim zase připnuly 
na klopy malova-
né kapesníčky. 
K tanci hrála PO-
HODA a byla to 
také pohoda.

Věra Šuková, KS

Městská knihovna Sv. Čecha a Vzdělávací centrum v Pečkách 
vás srdečně zvou na 

výstavu výtvarných kurzů „Tvoříme si pro radost“, 
která bude zahájena slavnostní vernisáží 

v úterý 3. 1. 2017 v 17 h v prostorách knihovny. 
Malovat a kreslit umíme všichni .... přijďte se podívat, co je na tomto tvrzení pravdy.

Výstava bude ukončena 31. 1. 2017
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Když naším krajem jel první vlak
Z „Kroniky století“ od podmocké-

ho sedláka Jana Millera se dočítáme 
o tom, jaký rozruch u nás způsobil prv-
ní vlak. 

V letech 1842 až 1845 se stavěla drá-
ha z České Třebové do Prahy. V čer-
venci roku 1845 po ní jel první vlak. 
K městu Poděbrady se dráha nejvíce 
přiblížila u obce Pečky. Pečky zva-
né ,,Podblatné“ byla malá, pro mokré 
půdy chudá vesnice. Proto zde zřízená 
železniční stanice nesla název Podě-
brady. Vlivem dráhy se Pečky rozrost-
ly na město zvané ,,Pečky na dráze“. 
Celá ta léta stavby se hodně diskutova-
lo o této železnici. V den, kdy měl jet 
první vlak do Prahy, stály z obou stran 
dráhy davy lidí. Někteří se dali na ně-
kolikahodinové putování, aby ho vidě-
li. Také rodina Vinduškova z Podmok 
se rozhodla, že se pojedou podívat. 
Zapřáhli do vozu ,,fasuňku“ s košati-
nou a slámou místo sedadel. Přisedli 
si i sousedé a jelo se ke dráze mezi Ve-

limí a Pečkami. Když dojeli poblíž drá-
hy, naskytla se jim zajímavá podívaná. 
Kam oko dohlédlo, po obou stranách 
dráhy stály husté špalíry lidí, dychtivě 
očekávajíce vlak. Šumot zněl po celé 
dráze, bylo slyšet křik hlídačů trati, 
odhánějíce zvědavce, kteří se drali na 
trať, omakávající koleje, poklepávajíce 
na ně. Konečně se dočkali. V dáli se 
objevil nejprve oblak kouře, vznikl ob-
rovský povyk, který se kvapem blížil 
a zesiloval. Když se vlak přibližoval, 
lidé se zbožně křižovali, ruce spínali, 
tiché modlitby šeptajíce. Jen pokroká-
ři křičeli z plna hrdla ,,hurá“, výskali 
a jásali k velkému pohoršení pověrči-
vých. Když vlak přijel, podle tvrzení 
těchto, přeletěl kolem ďábel šíleným 
letem, ač vlak jel rychlostí nějakých 
30 km za hodinu. Většina lidí zbledla 
a nebyla schopna slova. Nedivme se, 
byla to tehdy převratná událost.

Z dobového tisku.  
Jan Karbus, kronikář

Povětří
V červnu 1646 postihlo Poděbrad-

sko, Nymbursko, Královéhradecko 
a Pardubicko takové povětří, že „ ne-
jenom dobytek strachem velice řval 
a křečkoval, ale také lidé mnozí z ve-
liké hrůzy státi ani seděti nemohli, ný-
brž na zem padše, dokud se to povětří 
neutišilo, sotva zase k sobě, k svým 
smyslům přišli“.

Věříme, že to bylo hodně děsivé, ale 
v takovém Jičíně a Křinci se teprve 
děly věci. Stalo se po Květné neděli, 
29. března 1586, kdy začal padat krva-
vý déšť podobný vínu „ tarantovému“. 
V kádích pod okapy mezi vodou „ krev 
ta dešťová nacházela se v kusech jako 
červené maso“. A staly se další podiv-
nosti, brzy potom okolo Jičína mnoho 
lidí zemřelo a po třech letech město 
z gruntu vyhořelo.

Dnes by si věda s „ dešťovou krví“ 
poradila, tehdy se to bralo jako boží 
trest za lidské hříchy. Všimněme si, 
o kterém století mluvíme. A co sto-
letí jedenadvacáté? Zpráva z tisku: „ 
Nedávné zemětřesení v Itálii je podle 
italského kněze Giovanniho Cavalco-
liho božím trestem za urážení rodiny 
a důstojnosti manželství, především 
homosexuálními sňatky“. Ač byla Va-
tikánem jeho slova odsouzena s tím, že 
pojem boží pomsty je pohanskou vizí, 
otec Cavalcoli si z toho nic nedělá.

Ale vraťme se zpět, tentokrát do 18. 
století. Církev se snažila napravovat 
hříšníky ve zpovědnicích, hřímáním 
z kazatelen – a také pokutami. Dobrý 
způsob, jak přijít ke krejcárkům.

V jistých farních účtech jsou pečlivě 
vedené záznamy – kolik a za co. V roce 
1738 dva sedláci z Jíkve „ v den sváteč-
ní bez slyšení mše svaté při truňku ze 
svévůle na živnosti handlovati se opo-
vážili, proto od jednoho každého po 
třech zlatých pokuty peněžité přijato“. 
Nedodržení slibu „ stran ženění“ stálo 
nešťastníka 5 zl. 50 kr. a Jana Synoma 
z Kostomlat, který „ se svou nevěstou, 
krevně zpřízněnou, tělesně se provi-
nil“ 11 zl. 40 kr. Často se opakuje po-
kuta za nedodržení 6. přikázání – nese-
smilníš, ale chudák písař( nebo pan fa-
rář) byl tak cudný, že nikdy tento výraz 
nepoužil. I ženy platily, za tělesný pro-
hřešek, za krádež, platilo se za opilství, 
za rvačky … Pomohlo to? Nepomohlo! 

A to bylo poslední nakouknutí do 
minulého života v našem kraji podle 
Věstníku Poděbradska. Ještě dodám, 
že hluboce věřící katolička císařovna 
Marie Terezie zrušila v roce 1767 tzv. 
zpovědní krejcar odváděný kněžím při 
zpovědi.

-zf-

Pro radu do Respondea
Již od března 2014 

nezisková organiza-
ce Respondeo, z. s. 
v Pečkách bezplatně 
poskytuje své služby. 

S jejími pracovníky se můžete setkat 
každý čtvrtek v budově vzdělávacího 
centra od 13 do 17 hodin. Na konzultaci 
je vhodné se z kapacitních důvodů ob-
jednat na čísle 775 561 846. 

Pod názvem Občanská poradna Re-
spondeo můžete najít radu a podporu 
v těžké životní situaci – ať už se jedná 
o rozvod, dluhy a exekuce, dědictví, 
pracovní právo, spotřebitelské vztahy 
a mnoho dalších. Pracovníci poradny 
mají bohaté zkušenosti s řešením těch-
to situací a ve složitějších případech se 
mohou opřít i o stanovisko právníka. 
Klienti mohou požádat o poskytnutí 
různých informací, poradce jim po-
může zorientovat se v jejich problému 
a nastínit různá řešení, vysvětlí jim 

konkrétní postup, případně nasměruje 
na další instituce. Klienti mohou přijít 
zkonzultovat i plánované kroky, ne-
chat si vysvětlit nejasnosti ve smlouvě 
a podobně.

V Pečkách jsme za rok 2016 poskyt-
li více jak 80 konzultací a zodpovědě-
li přes 130 dotazů. Nejvíce jich bylo 
z dluhové problematiky (exekuce, in-
solvence), nájemního bydlení (nájemní 
smlouvy, ukončení nájmu, práva a po-
vinnosti nájemníků a pronajímatelů), 
rodinné problematiky (rozvody, úpra-
va poměrů k nezletilým dětem, řešení 
společného majetku a dluhů), spotřebi-
telského práva, podílového spoluvlast-
nictví a z dědického práva.

Další informace o občanském pora-
denství a dalších službách Respondea 
lze nalézt na webu www.respondeo.cz.
      Za Respondeo, z. s. Mgr. David Kyncl

            telefon: 776 561 846 
e-mail: david.kyncl@respondeo.cz
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„PF - Pour féliciter – novoročen-
ka, novoroční blahopřání, přelože-
né z francouzštiny jako pro štěstí“

Tolik encyklopedie. Ale kolikrát 
jsme se zamysleli nad tím, co to oprav-

du znamená. Pro každého je štěstím 
něco jiného. Pro někoho peníze nebo 
dobré jídlo, značkové oblečení, či vý-
znamné postavení ve společnosti. Pro 
jiného fungující rodina, dobří přátelé 
či uspokojení z toho, co momentálně 
děláme. Každý jsme jiný a každý hle-
dáme štěstí jinde.

Hledáme a čekáme. Čekáme, až 
přijde to opravdové, veliké štěstí, kte-
ré musí přeci jednou dorazit a pak už 
bude napořád… Ale tak to přeci nefun-
guje. Štěstí musíme hledat právě teď. 
V tomto okamžiku a nečekat na to až 
jednou… A ani to největší štěstí není 
věčné. Vždyť co by bylo slunce bez 
mraků, jak se praví v jedné písni.

Zkusme tedy v tom příštím roce 
hledat prosté štěstí v každodenních 
situacích, v tom v čem žijeme. Buďme 
vděčni za to, jaké možnosti máme teď 
a tady. Zkusme nehledat to co je špat-
né. A když už to přijde, věřme, že mra-
ky zmizí a opět vyjde slunce.

Přeji vám tedy, abyste v tomto nad-
cházejícím roce všichni našli ten svůj 
kousek štěstí. 

PF 2017
Luboš Zajíc, ředitel základní školy

Logická olympiáda
Stalo se již tradicí, že se žáci naší 

školy účastní soutěže Logická olympi-
áda, která je pořádána Mensou. Účast 
v soutěži je zcela dobrovolná, proto za 
potěšující fakt pokládám každoročně 
se zvyšující počet soutěžících. 

V letošním roce mohli poprvé soutě-
žit i žáci prvních ročníků. Soutěž pro-
bíhá ve třech kategoriích. Nejmladší 
jsou žáci prvních ročníků. Druhá kate-
gorie je určena pro žáky 2. – 5. ročníku. 
Ve třetí kategorii pak soutěží žáci dru-
hého stupně. Nejúspěšnější řešitelé na 
naší škole byli: 
Kategorie  A1: Andreas Adamovič, 

Filip Horák a Inka Koroušová – všichni 
ze třídy I.A.
Kategorie A: Kamila Krištoufková, 

Klára Krištoufková ze IV.C a Marek 
Hovorka ze třídy V.B.
Kategorie  B: Evelína Kozáková ze 

VII.B Vojtěch Kozák ze VI.B a Nikolas 
Jandečka ze VIII.B.

Pochvalu a uznání si ale samozřej-
mě zaslouží všichni, kdo se nebáli řešit 
obtížnější příklady, než bývá běžné.

Na závěr bych ještě ráda pogratu-
lovala Kamile Krištoufkové, která se 
jako jediná svými výsledky probojova-
la až do krajského kola. 

Blanka Kozáková, učitelka
Sběr kaštanů

V letošním školním roce se naše ško-
la poprvé zapojila do soutěže ve sběru 
kaštanů. Celkem žáci naší školy sebrali 
1 828, 83 kg kaštanů, z toho bylo na 1. 
stupni sebráno 1 681,33 kg a na 2. stup-
ni 147,5 kg kaštanů.

Děkujeme pilným sběračům.

Ocenění 
našich žáků

V úterý 29. listopadu 2016 se v Ma-
sarykově kulturním domě v Mělní-
ku uskutečnilo slavnostní „Ocenění 
žáků a studentů za úspěšnou repre-
zentaci Středočeského kraje na sou-
těžích a přehlídkách ve školním roce 
2015/2016“. Mezi oceněnými byli i žáci 
naší školy Miloš Hotovec (VIII.A), Mi-
chaela Gremlicová (IX.B) a Nela Sed-
láčková (v letošním školním roce je již 
studentkou GJP Poděbrady). 

Pamětní listy a poukázky na spor-
tovní potřeby převzali za 3. místo 
v celostátním kole soutěže „SAPERE 
– vědět, jak žít“. Žáci zde reprezento-
vali nejen naši školu a město, ale celý 
Středočeský kraj.

Věra Vernerová, učitelkaSbírka učitelů

Každý rok před Vánocemi celá škola 
pomáhá zraněným živočichům, kteří 
leckdy skončí na stanici kvůli lidské 
vině. Pan Vaněk opět odjížděl s autem 
naplněným až po střechu. Moc děkuji 
všem žákům i učitelům za pomoc.

Kateřina Čiháková, učitelka

Pro Záchrannou 
stanici Huslík

Chtěla bych tímto poděkovat všem 
kolegyním a kolegům, kteří svými 
dárky přispěli k vytvoření  vánoč-
ní atmosféry seniorů pečovatelského 
domu. S žáky 7. C jsme vyrobili vánoč-
ní přáníčka všem klientům a předali 
jsme i dárky od učitelů. Doufáme, že 
tímto uděláme radost jak obdarova-
ným i všem těm, kteří se této akce zú-
častnili.

Kateřina Čiháková, učitelka
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Pojďte se s námi potěšit nad fotogra-
fiemi z vydařených akcí, které jsme ve 
školce prožili. Doufejme, že jaký byl 
pro nás prosinec – plný veselých zážit-
ků a společně prožitých chvil s dětmi  
– takový pro nás bude celý rok 2017. 

Kromě krásných adventních besí-
dek či tvořivých dílniček jsme pořádali 
společné vánoční zpívání s hudebním 

doprovodem ZUŠ BANDU, a to v rám-
ci celostátní akce Česko zpívá koledy, 
ke které se naše mateřská škola letos 
poprvé připojila a rozsvítila tak další 
vánoční hvězdičku na mapě republiky 
(www.denik.cz/cesko-zpiva-koledy). 

V prosinci jsme měli v mateřské ško-
le vzácnou návštěvu. Dobré jméno MŠ 
MAŠINKA Pečky „dolétlo“ až do Par-

dubic, odkud k nám zavítal prorektor 
Univerzity Pardubice, pan prof. PhDr. 
Karel Rýdl, CSc. Možná nám rok 2017 
přinese i nové možnosti v oblasti spo-
lupráce s odbornou akademickou obcí, 
necháme se překvapit. 

S přáním všeho dobrého v novém roce, 
Miroslava Zumrová, ředitelka školy

S novým rokem přichází i tradiční období předsevzetí. Ne vždy jsme ale v jejich plnění úspěšní. Těm, kteří 
si pro letošek slíbili být alespoň o trochu aktivnější, nabízí vzdělávací centrum příležitost „po ruce“.

Od února zahajujeme letní semestr nabídkou tradičních a osvědčených výtvarných kurzů Ateliér, Keramika a Fo-
toateliér, jazykových kurzů Aj a Fj, připravena jsou témata nového cyklu přednášek z psychologie. Nově otevíráme Aj 
pro aktivní seniory a módní kreativní dílnu pro „slečny“. Veškeré informace o nabídce naleznete na www.pecky.cz,             
tel.: 724 811 636, e-mail: info@vzcentrum.cz a ve vývěskách VCP. S přáním zdraví a spokojenosti v novém roce,

Jana Kusá, koordinátorka VCP
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Fotbalisté 
uzavírají rok 

2016
V sobotu 28. 1. 2017 se v budově ZUŠ 

v Pečkách bude od 17:00 hodin konat 
výroční schůze AFK Pečky. Na progra-
mu valné hromady bude kromě jiného 
hodnocení činnosti AFK a hospoda-
ření, zprávy trenérů k fotbalovému 
roku 2016 a slavnostní ocenění nejú-
spěšnějších hráčů za uplynulou sezónu 
2015/2016. Všichni jste srdečně zváni.

Program:
1. Zahájení 
2. Schválení jednacího řádu a před 

         sednictva VH
3. Volba komisí
4. Vyhodnocení nejúspěšnějších  

         sportovců v sezóně 2015/2016
5. Zpráva o činnosti organizace 
    za rok 2016 
6. Zpráva o hospodaření za rok 2016
7. Zpráva revizní komise 
8. Zprávy mužstev za rok 2016
9. Diskuze
10. Zpráva návrhové komise, 
      schválení usnesení

Prvoligový basketbal v Parkhale
V sobotu 28. ledna od 16.00 přivítáme v Pečkách BK Strakonice B. 
V neděli 29. ledna hostíme v městské hale od 10.00  BA Sparta Praha.                                                  
V dosavadním průběhu soutěže se našemu družstvu daří a pohled na tabulku by 
měl být tou nejlepší pozvánkou do pečecké sportovní haly na další naše zápasy.  
Utkání slibují zajímavou podívanou, protože jak za Strakonice, tak i za Spartu 
nastoupí několik hráček, které pravidelně hrají v naší nejvyšší ženské basketba-
lové soutěži. Jiří Katrnoška, trenér

1. TJ Sokol Pečky 12 10 2 908:743 22 
2. SŠMH Handicap Brno 11 9 2 870:603 20 
3. USK Praha B 12 8 4 834:732 20 
4. KP Brno B 12 8 4 817:724 20 
5. BA Sparta 11 7 4 824:710 18 
6. BK Kralupy - Junior 12 6 6 781:795 18 
7. SK UP Olomouc 12 6 6 737:774 18 
8. BK Strakonice B 12 6 6 680:763 18 
9. Sokol Nusle 12 5 7 714:771 17 
10. BK Pliska Studánka Pardubice 12 3 9 629:776 14 
11. Aritma Praha 12 2 10 726:896 14 
12. TJ Lokomotiva Liberec I 12 1 11 686:919 13 

  Basketbal 1. Liga ženy

Je tu závěr roku a my 
můžeme hodnotit sezónu, 
která se stejně jako školní 
rok blíží ke své polovině. 
Krátký výsledkový servis 

posledních dnů: 26. lis-
topadu si děvčata druž-
stva mini „A“ v pražském 
přeboru minivolejbalu 
obhájila účast v I. lize. Po 
třetím turnaji sezóny drží 
6. celkové místo. Holky 
z béčka stále bojují ve IV.
lize a celkově jsou na 21. 
příčce z 56 týmů. 

10. prosince se vyrazi-
lo do Mladé Boleslavi na 
turnaj SuperMINI. Opět 
druhé místo v modrém 
minivolejbalu nás potěši-
lo. Mladší hráčky v oran-
žovém mini nasbíraly dal-
ší zkušenosti a předvedly, 
že podání už ovládají 

mnohem lépe. 
Po vánoční besídce v pátek 16. pro-

since, kde si hráčky zahrály „losovaný“ 
turnaj se v neděli 18. prosince vyrazilo 
na poslední turnaj roku 2016 do Kolí-

na. Tam se hrál krajský modrý minivo-
lejbal, kde se bojuje o možnost zahrát 
si na krajském finále v květnu. Náš a-
team nezklamal a stejně jako na minu-
lém turnaji obsadil první místo. Ten-

tokráte ve složení Simča 
Poláková, Viky Sršňová 
a Anežka Chárová. 

Nový rok pro nás za-
čne náročně, termínově to 
bude nabité. V sobotu 14. 
ledna starší žákyně vyra-
zí do Čelákovic, hned ná-
sledující den (15. 1.) bude 
důležitý pro mladší žáky-
ně, které si zahrají na do-
mácí palubovce v Parkha-
le. Čekají je tři zápasy 
šestkového volejbalu. Tak 
hračkám prosím držte 
palce, nejlépe přijďte fan-
dit osobně, ať se jim vstup 
do nového roku vydaří.

L. Šátková, trenérka
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Varhany v proudu času
Po dokončení stavby kostela sv. Václava v roce 1913 byly 

na kůr přeneseny varhany ze školní kaple. Bylo však jisté, že 
pro potřeby kostela nebudou vyhovovat. V roce 1940 se Míst-
ní rada katolíků usnesla zahájit jednání o pořízení varhan 
nových. Na doporučení ředitele škol ve výslužbě Františka 
Macha z Peček byla přijata nabídka varhanáře Josefa Me-
zera. Záměr se ale neuskutečnil, protože varhanní fond byl 
„zapůjčen“ na stavbu nové fary. 

S novým hlavním oltářem tu byla opět snaha o nový ná-
stroj. Vybrán byl varhanář Líbal z Prahy. V únoru 1944 byly 
naváženy první části varhan, pokračovalo se pak v červenci. 
Stejně jako při prvních pokusech, i při realizaci této stav-
by provázely naplnění záměru potíže, vyplývající z okupace 
a válečného stavu - nedostatek financí a dělníků na práci. 
Přesto se podařilo v červenci 1945 stavbu nových varhan 
zahájit. Kolaudace proběhla 27. září a v den svátku patrona 
České země i patrona kostela sv. Václava byly varhany po-
svěceny P. Konúpkem z Prahy, asistoval P. Vágner a bohoslo-
vec, pečecký rodák Václav Kratochvíl. Varhany mají čtrnáct 
rejstříků a přes narůstající problémy slouží bez zásadních 
oprav přes sedmdesát let. 

Dne 1. července 2011, kdy jsem nastoupil jako nový farář 
do Peček, při podvečerní mši svaté, jme byli u oltáře společ-
ně s kolínským vikářem P. Bulínem a mým předchůdcem P. 
Valentou. Nikoho nenapadlo, že v neděli budu farnosti ohla-
šovat, že P. Valenta odešel na věčnost. Při pohřbu mi pečec-
ký rodák P. Jiří Kusý, který se letos také odebral na věčnost, 
řekl: „Měl by ses v první řadě postarat o opravu varhan.“ 

Jisté je, že  pečecké varhany nebyly a nejsou nejzávaž-
nějším problémem ve farnosti. Postupem času jsme začali 
řešit dokončení opravy cerhenického kostela, po získání do-
tace opravu varhan v  Ratenicích (spojenou s úpravami okolí 
a bezbariérovým přístupem) a v Chotouni, generální opravu 
starého kostela v Plaňanech a to po zařazení kostela do Pro-
gramu záchrany architektonického dědictví Ministerstva 
kultury.  Realizovala se i oprava interiéru pečeckého farního 
kostela ke stému výročí posvěcení. Velmi bolavým je pro-
blém s jeho fasádou. Proč byla dána přednost opravě varhan 
před opravou fasády? Podle střízlivého odhadu přijde oprava 
fasády na nejméně 3 miliony. V současnosti takovou částku 
farnost nemá a ani snadno nezíská. Navíc – i když s trochou 
skepticismu, jsem spoléhal na dobročinnost pečeckých ob-
čanů. Byl jsem totiž v podobné situaci na předchozím půso-
bišti, kde byl rozpočet na opravu varhan čtyřnásobně vyš-
ší, a přesto se podařilo potřebné finanční prostředky získat 
a varhany opravit. Proto věřím, že se to podaří i zde v Peč-
kách a že se po dokončení opravy budou moci návštěvníci 
kostela při bohoslužbách i při koncertech potěšit krásným 
obnoveným hlasem varhan i pocitem, že na té kráse mají 
svůj podíl.

Na kontě VARHANY je k 12. 12. 2016 částka  184.920,-- 
Kč. Upřímný dík těm, kteří přispěli, prosba o pomoc k těm 
ostatním. 

Váš farář P. Josef Nerad

321 720 710

S 

Na Pobřeží 108, Kolín   /   info@jon.cz   /   www.jon.cz 

Internet JON.cz  NOVĚi v Pečkách
Již od

144 Kč

Poskytovatel internetového 

připojení, JON.CZ, rozšířil 

své pokrytí i v rámci 

vašeho města Pečky.

INTERNET

Sledujte náš facebook 
profil a web www.jon.cz

Na telekomunikacním trhu jsme již 16 let, a 
pečujeme o vícenež 15000 zákazníku. 

Naším cílem je poskytovat kvalitní služby.
Přidejte se k nám! Garantujeme nejnižší 

cenu na trhu! 
Zákaznická a technická podpora,

a to i o víkendech a svátcích.

Internetaž 33 Mb
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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: 

!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

• Práce s využitím PC/net
    www.moderniprace.cz
• Hledám pronájem pokoje v Peč-

kách a okolí. Každý druhý ví-
kend pobyt syna a přítele. 

    Tel.: 704 324 243
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3. 1. - 31. 1.    Výstava výtvarných kurzů MK a VCP 

      „Tvoříme si pro radost“  (MK)

   Městská knihovna Sv. Čecha Pečky, www.knihovnapecky.cz

 3. 1.  17:00  Vernisáž výstavy „Tvoříme si pro radost“ (MK)

   Městská knihovna Sv. Čecha Pečky, www.knihovnapecky.cz

 6. 1.  18:00  Filmové představení „Tajný život mazlíčků“ (KS)

     Kulturní středisko Pečky

   www.pecky.cz/cs/organizace-a-sluzby/kulturni-stredisko/

  10. 1.  18:00  Workshop Quilling (KLUBKO)

   Vzdělávací centrum Pečky, www.vzcentrum.cz

 14. 1.  14:00  Workshop Papírové hrátky pro pra/rodiče s dětmi

   Vzdělávací centrum Pečky, www.vzcentrum.cz

  20:00  6. obecní ples

   KD Tatce

 15. 1.  10:00  Krajský přebor ml. žákyň ve volejbale, skupina A

   Parkhala Pečky

  15:00  Pořad pro děti „Cirkus bude“ – klauni, artisté, žongléři (KS)

   Kulturní středisko Pečky

   www.pecky.cz/cs/organizace-a-sluzby/kulturni-stredisko/

 21. 1.   14:00  Fototoulky s Františkem – zpracování fotografií PC (VCP)

   Vzdělávací centrum Pečky, www.vzcentrum.cz

  20:00  Hasičský ples

   Pivnice Dobřichov

 22. 1.  15:00  Pohádka pro děti (KS)

   Kulturní středisko Pečky

   www.pecky.cz/cs/organizace-a-sluzby/kulturni-stredisko/

 24. 1.  18:00  Workshop Quilling – přání  (KLUBKO)

   Vzdělávací centrum Pečky, www.vzcentrum.cz

 25. 1.   17:00  Přednáška „Hrad Oldříš“ a zázemí libického hradiště 

      - archeolog Bc. Matěj Forst (ČKA)

   Kulturní středisko Pečky

 28. 1.   16:00  I. basketbalová liga žen TJ Sokol Pečky – BK Strakonice B   

   Městská sportovní hala Pečky

 29. 1.  10:00  I. basketbalová liga žen TJ Sokol Pečky – BA Sparta Praha   

   Městská sportovní hala Pečky

 4. 2.  14:00  Workshop Valentýnská keramika pro dospělé a děti (VCP)

   Vzdělávací centrum Pečky, www.vzcentrum.cz

 5. 2.  19:00  Travesti show (KS)

   Kulturní středisko Pečky

   www.pecky.cz/cs/organizace-a-sluzby/kulturni-stredisko/

6. – 7. 2.  9-17:00  Výstava železničních modelů

   Žerotínova 281, Pečky, www.szmp.cz

ŘáDKOVá INZeRCe


