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Na základě objednávky města byl 
zpracován dokument, který by měl do 
budoucna zajistit vstřícnější prostře-
dí pro cyklisty. A to jak na městských 
komunikacích, tak na cyklostezkách 
mimo obec. Jedná se o Koncepci cyk-
lodopravy v Pečkách a okolí.

Koncepci projednala na svých jed-
náních Rada města Pečky. Tento do-
kument je v současné době postoupen 
na úroveň Středočeského kraje, kde se 
připravuje celkový cyklogenerel, jehož 
součástí se stane. Děje se tak v rámci 
národní koncepce rozvoje cyklodopra-
vy v ČR.

Navrhovaná koncepce v Pečkách 
a okolí má trojí význam. V první řadě 
je to soubor požadavků města na cyk-
lotrasy, které chceme mít zapracované 
v krajském generelu. Pro realizaci cyk-
lotras, které nebudou zaneseny v gene-
relu, se bude jen těžko hledat podpora 
na krajské a národní úrovni. Možnost 
ovlivnit podobu tohoto dokumentu 
Pečkám později usnadní realizaci i fi-
nancování jednotlivých záměrů.

Za druhé by koncepce měla sloužit 
radě města a zastupitelstvu. Tím, že 
předkládá konečnou podobu sítě ste-
zek, umožní připravit jednotlivé zá-
měry na trase tak, aby do budoucna 
neznemožnily výstavbu cyklostezky 
(rekonstrukce chodníků, opravy ko-
munikací). Zároveň by měla umožnit 

postupovat při plánování cyklostezek 
tím způsobem, že budou ve výsledku 
tvořit propojenou síť a ne na sobě nezá-
vislé fragmenty.

Za třetí by měla posílit spolupráci 
s okolními obcemi ve zvyšování pro-
stupnosti krajiny pomocí budování 
a obnovy cestní sítě, která bude příno-
sem jak pro místní obyvatele, tak pro 
návštěvníky regionu.

V rámci intravilánu města je navrže-
na úprava ulic 5. května a Jana Šver-
my pro cyklistickou dopravu. Dále je 
v koncepci zahrnuta nová cyklostezka 
u mlýnského náhonu a v parku, pruhy 
pro cyklisty na Bačově, v Chvalovické, 
Sladkovského a Dobřichovské ulici. 
V extravilánu se nově počítá s cyklisty 
i pěšími ve směru na Vrbovou Lhotu/ 
Poděbrady a Kostelní Lhotu podél po-
toka Výrovka. Jižně je pak pamatová-
no na zlepšení napojení na Dobřichov 
a Radim. Z Velkých Chvalovic by se 
měly zpřístupnit cesty pro cyklisty na 
Milčice, Kostelní Lhotu a Radim.

Co se horizontu realizace jednotli-
vých záměrů týče, bude záležet přede-
vším na představitelích města Pečky 
i okolních obcí v zadávání zpracování 
dílčích záměrů, ochotě vlastníků po-
zemků a možnostech financování.  

Mapu koncepce cyklodopravy nalez-
nete na www.pecky.cz.

MgA. Jan Drška, architekt města

Koncepce cyklodopravy pro Pečky 
a okolí aneb Pečky cyklistům a turistům přístupné a prostupné

F.
Finanční úřad
pro Středočeský kraj
Územní pracoviště 
v Kolíně

Oznamuje, 
že dne 22. 3. 2017 

od 14:00 do 17:00 hodin
 budou jeho pracovníci přítomni 
na MěÚ v Pečkách a bude zde 
umožněno získat informace 
a podat přiznání k daním 
z příjmů za rok 2016.

  
Informace k daním z příjmů též na 

www.financnisprava.cz,
v záložce „Daně a pojistné“.
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Úvodník
Vážení čtenáři,
je mou milou povinností Vás sezná-

mit s událostí, které jsem byl přímým 
účastníkem. Na úterý 21. února 2017 
jsem přijal pozvání paní hejtmanky 
Středočeského kraje na jednání staros-
tů a starostek všech obcí našeho kraje 
s jeho novým vedením. Odezva všech 
přítomných byla vesměs velmi pozi-
tivní. Dostali jsme veškeré informace 
potřebné pro naši činnost. Radní a ve-
doucí jednotlivých odborů nás sezná-
mili s konkrétními fondy i možnostmi 
čerpání dotací z nich. Při poskytování 
těchto dotací nastane zásadní obrat. 
Dotace nebudou již přidělovány pouze 
„spřáteleným obcím“, jak tomu bylo za 
bývalého vedení, ale na základě plné 
transparentnosti. Každá obec při před-
ložení investičního záměru má vel-
kou naději finanční prostředky získat. 
Obce do 2.000 obyvatel jistotu 100 %. 
Proto je nutné mít projekty dostatečně 
připravené a po vyhlášení dotačních 
výzev, žádosti předložit. Celkové fi-
nanční prostředky, které kraj vyčlenil 
na poskytnutí dotací, činí 410 mil. Kč. 
Starostům byla rovněž představena 
nová ředitelka krajského úřadu, JUDr. 
Kateřina Černá, která se ujme funkce 
1. 3. 2017. 

Byl jsem velmi rád za příležitost 
poznat se s kolegy starosty, se který-
mi můžeme sdílet zkušenosti. Určitě 
to byl dobrý počin poznat strukturu 
krajského úřadu, poznat osobně radní 
a zjistit, kdo je za co zodpovědný. Tak-
že dobrý první krok!

 Se starosty jsme se loučili slovy „ na 
brzkou shledanou“  

Milan Urban, starosta města

Kam se starým 
elektrospotřebičem? 

Do červeného kontejneru!
V České republice funguje organizo-

vaný zpětný odběr starých elektrospo-
třebičů již od roku 2005. Za tuto dobu 
si recyklace elektroodpadu vymohla 
poměrně dobré postavení a většina ob-
čanů již dbá na ekologickou recyklaci 
objemnějších spotřebičů. Třídění drob-
ného elektra však stále představuje 
značný problém. Malé přístroje končí 
v běžné popelnici mnohem častěji než 
větší druhy elektrospotřebičů. Vytřídí 
se jich sotva 25 % a u mobilních telefo-
nů pak dokonce pouhé 1 %. 

Nezisková organizace ASEKOL se 
snaží třídění maximálně zjednodušit, 
a proto pro občany vytvořila unikátní 
červené kontejnery na drobný elek-
troodpad a baterie - další barevnou 
nádobou umístěnou vedle modrého, 
zeleného a žlutého kontejneru na tří-
děné odpady. V obci Pečky a Velké 
Chvalovice byly doposud tři kontejne-
ry. V měsíci únoru byla tato místa pro 
tříděný elektroodpad rozšířena o dal-
ší tři kontejnery, které se nacházejí 
v ulici Lhotecká na sídlišti, v ulici V. 
B. Třebízského u zdravotního středis-
ka a v ulici Grégrova v nové zástavbě 
u Benešáku. 

Červené kontejnery na drobné elek-
tro je evropský unikát. Společnost 
ASEKOL je postupně zaváděla od roku 
2007 a nyní jich je po celé České repub-
lice již více než 2000. 

Co přesně do červeného kontejne-
ru patří? Zejména drobné elektrospo-
třebiče a baterie, např. mobilní tele-
fony, rádia, kalkulačky, elektronické 
hračky apod. V tomto ohledu jsou 

lidé limitováni jen rozměrem vhozo-
vého bubnu, který činí 40x50 cm. Do 
kontejneru naopak nepatří zářivky 
a úsporné žárovky, televize či moni-
tory (ty vyžadují speciální zacházení) 
a velké spotřebiče, které se do kontej-
neru prostě nevejdou.

Věříme, že červené kontejnery jsou 
pro vás občany vítanou službou, která 
vám dává snadnou možnost zbavit se 
i drobných spotřebičů, s nimiž se má-
lokomu chce do sběrného dvora. Recy-
klace drobného elektra je pro životní 
prostředí velmi přínosná a recyklovat 
lze až 80 % všech zařízení. 

Umístění kontejnerů ve městě 
Pečky a obci Velké Chvalovice: ulice 
Barákova Pečky, u TESCA, ulice Ke 
Hřišti Velké Chvalovice, ulice V. B. 
Třebízského, ulice Grégrova, ulice 
Lhotecká.

Hana Pokorná, 
referent odboru životního prostředí

Stavební sezóna začala

Denní stacionář
Dne 20. 2. 2017 byla radou města po-

tvrzena vítězná firma na vybudování 
denního stacionáře v přízemí domu 
s pečovatelskou službou čp. 1042. Fir-
ma GALAND CZ s. r. o. zvítězila mezi 
9 uchazeči s cenou 342 918,30 Kč. Sta-
vební práce budou realizovány během 
měsíce března. Vzhledem k tomu, že 
přestavba bude probíhat za provozu, 
je samozřejmostí zohlednění ranního 
a polední klidu pro klienty DPS.

Dveře do střediska 
(dětské oddělení)

Během měsíce března by mělo dojít, 
po výběru vítězné firmy,  k montáži au-
tomatických vstupních dveří, které se 
budou lineárně otevírat a budou praco-
vat na totožném systému, jako vstupní 
automatické dveře do hlavní budovy 
zdravotního střediska. Předpokládaná 
částka na investici je 120 000,- Kč bez 
DPH.

AFK - Kabiny
Během měsíce února se v restaura-

ci Na Hřišti a v kabinách AFK opravo-
valy rozvody teplé užitkové vody  dle 
požadavků klubu. Současně probíhá 
poptávkové řízení na renovaci el. roz-
vodů v kabinách a výměnu stávajících 
dřevěných oken a dveří za plastová. 
Předpokládané náklady odhadujeme 
na 300 000,- Kč bez DPH.

Kanalizace a vodovod 
v K. H. Borovského

V současné době probíhá pokládka 
vodovodního řadu, která bude finišo-
vat začátkem března, plynule by na 
tuto část projektu měla navázat po-
kládka kanalizace. 

  

Parkovací terminál 
u nádraží

 Dne 20. 2. 2017 bylo stavebním od-
borem zahájeno stavení řízení k této 
investiční akci. Zároveň byla v poptáv-
kovém řízení vybrána odborná firma 
LK Advisory s.r.o., která vypracuje žá-
dost o dotaci vč. studie proveditelnos-
ti. Žádost o dotaci bude podána v září 
2017 do výzvy č. 76 z tzv. Integrované-
ho regionálního operačního programu 
(IROP). 

Pavel Krejčí, investiční technik



Z únorových jednání RM 
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• RM odsouhlasila podání žádosti o poskytnutí dotace ve výši 350.000,- Kč 
z grantu Ministerstva vnitra ČR - Program prevence kriminality na míst-
ní úrovni 2017 na investiční akci „Pečky – modernizace a zefektivnění 
MKDS (městského kamerového dohlížecího systému)“. Předpokládané 
celkové náklady na pořízení nového, výkonného a rychlého serveru (stá-
vající již nestačí na zvyšující se počet kamer, které jsou ve městě postupně 
instalovány) jsou 580.800,- Kč. Požadovaná dotace činí  350.000,- Kč, spo-
luúčast města  230.800,- Kč. Nyní je žádost podrobena formální kontrole 
a do konce února bude předána Ministerstvu vnitra ČR. Schváleno bylo 
i vyhlášení výběrového řízení VZMR na dodávku a služby této akce. Hod-
notícím kriteriem bude nejnižší nabídková cena bez DPH. 

 Seznam uchazečů: 1. TECHart systems s.r.o., Kouřim 
  2. JiriVana.Net, Pečky  
  3. KKcomp, Pečky 
  4. Kenast s. r. o., Pečky 
• RM schválila uzavření nové nájemní smlouvy mezi městem Pečky a Za-

hradnictvím Sokoleč na pronájem části pozemku na Masarykově ná-
městí v Pečkách (pod stánkem květiny  8m2 + část chodníku cca 20m2) 
pro prodej výpěstků sadby zeleniny a květin. Nájemní smlouva bude uza-
vřena na dobu určitou od 1. 3. 2017 do 28. 2. 2019 tzn. 2 roky s výpovědní 
lhůtou 3 měsíce. Pozemek pod stavbou stánku bude pronajat za cenu 600,- 
Kč/m2/rok (tzn. 4.800,- Kč/rok) a plocha chodníku za cenu 200,- Kč/měsíc 
(tzn. 2.400,- Kč/rok) celkem 7.200,- Kč/rok.

• ZM bude doporučeno schválení odkoupení pozemku č. parc. 1468/21 
o celkové výměře 10.018 m2 v obci a k.ú. Pečky (strategické pozemky 
v lokalitě Kandie, které už v minulosti vlastníci nabízeli za cenu podstat-
ně vyšší) od spoluvlastníků EK a KK - zastoupené fy. PROXIMA Partner 
s.r.o., Praha. Pozemek bude odkoupen do majetku města za cenu stano-
venou dohodou tedy 93,- Kč/m2 (celkem 931.674,- Kč). O využití pozemku 
bude dále jednáno.

• Členové rady města schválili revokaci usnesení z jednání RM čj.: 
PEC/307/2017 ze dne 23. 1. 2017  ve věci uzavření smlouvy o dílo  na odbah-
nění mlýnského náhonu v úseku od ČOV Pečky  po ústí do řeky Výrovky, 
kterým byla  firma Pavel Chábera - zemní práce, Radim za cenu 120.000,- 
Kč bez DPH. Důvodem tohoto je zaneprázdněnost výše uvedené firmy 
včetně nabídky pozdějšího termínu. Práce vykoná firma Řekoba, s.r.o., 
Kutná Hora, za cenu 115.000,- Kč bez DPH.

• RM doporučuje ZM ke schválení uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi 
městem Pečky a městem Sadská na odchyt a transport  toulavých zvířat 
do útulku.   

• V rámci akce „Stezka pro pěší a cyklisty V. Chvalovice“ bylo schváleno 
uzevření příkazních smluv: na činnost BOZP s Ing. Irenou Bělohlávko-
vou, Třebestovice za cenu 25.600,- Kč, na výkon technického dozoru in-
vestora stavby s Luďkem Hejdukem, Zásmuky za cenu 45.000,- Kč a na  
výkon autorského dozoru stavby s Danielem Kadavým, Měník za cenu 
36.300,- Kč.

• S firmou LK Advisory, s.r.o., Praha bude uzavřena Příkazní smlouva na 
podání žádosti o dotaci z IROP, výzva č. 76 akce: „Výstavba  parkoviště 
P+R u železniční stanice Pečky“ za cenu 181.500,- Kč vč. studie provedi-
telnosti. 

• RM schválila podání žádosti o dotaci z rozpočtu SFDI pro rok 2017 na 
výstavbu  nebo opravu cyklistických stezek na akci „Výstavba stezky pro 
pěší a cyklisty Velké Chvalovice, Pečky“

  Celkové náklady akce vč. DPH           2 309 011,- Kč
  Celkové uznatelné náklady               1 269 836,- Kč
  Celkové neuznatelné náklady           1 039 175,- Kč
   85% - Požadovaná výše dotace      1 079 360,- Kč
  Celková spoluúčast města                 1 229 651,- Kč 
 (Podíl města 15 % 190 475,- Kč + neuznatelné náklady)
• Důležitým bodem jednání bylo schválení a doporučení ZM ke schválení 

rozhodnutí přijmout Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2017 o zákazu poží-
vání alkoholu na vymezených veřejných prostranstvích. 

• Radní odsouhlasili úpravu studie interiéru Kulturního střediska v Peč-
kách – první nadzemní podlaží - rekonstrukce toalet, zmenšení prostor 
pro šatnu a využití prostor bývalé restaurace pro muzejní účely. RM ne-
souhlasí s využitím nebytových prostor po bývalé restauraci pro komerční 
účely. Ve druhém nadzemním podlaží dojde k začlenění a úpravě bufetu 
ve stávajících prostorách. Ostatní části zůstávají beze změny. Informace 
bude  předána architektovi města.

Už je čas!
Posledním dnem pro zaplacení po-

pelnic je 15. březen 2017!!! Částku 500,- 
Kč za osobu tak můžete hradit hotově 
v úřední dny (pondělí a středa 7:00 - 
11:00, 12:00 - 17:00 hod.) na MěÚ v  Peč-
kách, odboru výstavby (přízemí budo-
vy).

Poplatek, osvobození a úlevy stanovuje 
obecně závazná vyhláška města č.  2/2015. 
Ze zákona je poplatek za svoz odpadu po-
vinna hradit každá fyzická osoba s trvalým 
pobytem, fyzická osoba, které byl podle zá-
kona upravujícího pobyt cizinců na území 
ČR povolen trvalý pobyt nebo přechodný 
pobyt na dobu delší než 90 dnů, fyzická oso-
ba, která podle zákona, pobývá na území 
ČR přechodně po dobu delší 3 měsíců, fy-
zická osoba, které byla udělena mezinárod-
ní ochrana podle zákona upravujícího azyl 
nebo dočasná ochrana podle zákona upra-
vujícího dočasnou ochranu cizinců. Fyzická 
osoba, která má ve vlastnictví stavbu urče-
nou k individuální rekreaci, byt nebo rodin-
ný dům, ve kterých není hlášena k pobytu 
žádná fyzická osoba, hradí poplatek ve výši 
500,- Kč za každou nemovitost nebo byt. 

Úleva 50% z poplatku je automaticky po-
skytnuta poplatníkovi, který v roce 2016 do-
vršil 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 zařízení pro výkon 
ústavní nebo ochranné výchovy nebo škol-
ského zařízení pro preventivně výchovnou 
péči na základě rozhodnutí soudu nebo 
smlouvy,

• umístěna do zařízení pro děti vyžadují-
cí okamžitou pomoc na základě rozhodnutí 
soudu, na žádost obecního úřadu obec s roz-
šířenou působností, zákonného zástupce dí-
těte nebo nezletilého,

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

• umístěna v domově pro osoby se zdra-
votním postižením, domově pro seniory, 
domově se zvláštním režimem nebo chráně-
ném bydlení.

• je držitelem průkazu ZTP/P,
• má trvalé bydliště v sídle ohlašovny dle 

zvláštních předpisů,
• má v obci pobyt a zároveň má ve vlast-

nictví 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 nepřetržitě zdržuje v zahrani-
čí, hradí poplatek v poměrné výši. Pro sta-
novení počtu měsíců je rozhodující stav po-
bytu k poslednímu dni měsíce,

• je umístěna v zařízeních pro léčbu osob 
s psychickými poruchami. 

Nárok na osvobození a úlevu je poplat-
ník povinen ohlásit, nebo doložit správci 
poplatku do 30 dnů ode dne, kdy mu nárok 
na osvobození nebo úlevu vznikl. 

Hana Pokorná, 
referent odboru životního prostředí
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Jak jsem předsedal parlamentu
Dne 14. února letošního roku jsem 

byl pozván starostou našeho města, 
panem Milanem Urbanem a místosta-
rostou Milanem Paluskou na předání 
dekretu o udělení vlajky městu Pečky 
v Parlamentu ČR. Za úkol jsem měl 
zhotovit pár fotografií z tohoto slav-
nostního okamžiku. Do Sněmovní uli-
ce jsme se dostavili o hodinu dříve. Na 
doporučení ochranky Parlamentu ČR 
jsme si dali hned za rohem v hospůd-
ce U Hrocha výborné plzeňské pivo. 
Však jsme měli po cestě veřejnými 
dopravními prostředky notnou žízeň. 
V Parlamentu po vstupní proceduře, 
zda nejsme ozbrojeni, jsme vstoupili do 
pěkného sálu státních aktů, kde bylo 
shromážděno 35 starostů z celé ČR. 
Předsedající bravurně, téměř z patra, 
vyzýval jednotlivé starosty k převzetí 
dekretů panem předsedou Poslanec-
ké sněmovny ČR Janem Hamáčkem. 
Ke každému městu či městysi měl 
kratičkou řeč o původu obce a jejích 
zvláštnostech, což předávání dekretů 
v krásném prostředí parlamentních 
prostor zpestřilo. Po tomto aktu jsme 
měli možnost s ním krátce neformálně 
podiskutovat. Vzhledem k jeho vaz-
bám na Pečky se pustil do delší dis-

kuse s naším starostou. Následovalo 
malé pohoštění, jednohubky, koláčky, 
čaj, káva. Přešli jsme do jednacího 
sálu sněmovny, kde nás pracovník PS 
seznámil s historií sněmovny a celého 
překrásného komplexu parlamentu. 
Řekl bych, že v tomto prostředí nelze 
nevytvořit kvalitní zákony, i když ně-
kdy je opak pravdou. Proto je nutno, 
aby občané při volbách volili své zá-
konodárce s rozmyslem. Pouze pěkné 
prostředí kvalitní zákon nevytvoří. 
Ten vytvářejí kvalitní a charakterní 
poslanci. 

Sídlo sněmovny se nachází v oblas-
ti mezi Malostranským a Valdštejn-
ským náměstím a je tvořeno zejména 
Thunovským palácem při východní 
straně Sněmovní ulice. Tento palác 
pochází z konce 17. století. Sloužil také 
jako divadlo, které navštívil sám císař 
Josef II. Od roku 1861 slouží jako sně-
movna. V roce 1903 byl propojen s pa-
lácem Smiřických. 14. listopadu 1918 
zde byla vyhlášena Československá re-
publika a zvolen, za své nepřítomnosti, 
náš první prezident T. G. Masaryk. 

Překrásný zážitek!    
Jan Karbus, kronikář

Pronájem prostor sloužících k podnikání
V. B. Třebízského 292, Pečky (bývalé kožní oddělení)

1. patro, 38,25 m2

Podmínky pronájmu: 
• nájemné 900,- Kč/m2/rok, • zálohy na služby 4.500,- Kč/měsíc

• na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce 
Nabídky zasílejte na adresu: 

Městský úřad Pečky, Masarykovo nám. 78, 289 11 Pečky 

Město Pečky zveřejňuje 
(v souladu s ustanovením § 39 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, 

v platném znění a na základě usnesení Rady města Peček ze dne 20.2.2017, 
Č.j  PEC/719/2017) tento záměr:

Pronájem bytu Tř. Jana Švermy 255, Pečky (KS) 
Pronájem se týká prostor v 1. patře o celkové výměře 65 m2.

Podmínky pronájmu: nájemné . . . . . . . 4.500,- Kč/ měsíc
zálohy na služby . . . . . . . 1.500,- Kč/ měsíc

doba nájmu . . . . . . . . doba určitá 1 rok
výkon funkce správce objektu Kulturního střediska a Vzdělávacího centra 

Pečecka (drobné údržbářské práce, vyvěšování vlajek, úklid chodníků, 
zavírání a otevírání sálů, příprava stolů a židlí, prázdninový úklid atd. 

Bližší informace podá ředitelka pí Věra Šuková – 606 506 858)
Nabídky zasílejte do 14. 3. 2017 na adresu: 

Městský úřad Pečky, Masarykovo nám. 78, 289 11 Pečky.

Domácnost 
bez odpadu 

- Bea Johnsonová
V pečecké knihovně je k vypůjčení 

nová kniha, kterou vřele doporučuje-
me všem, kteří si začínají všímat toho, 
že smysl života není v tom, co vlastní-
me. Dochází nám, že čím víc vlastní-
me, tím méně svobodní jsme. Všímá-
me si, že moře odpadu, které je důsled-
kem našeho 
d n e š n í h o 
ž i v o t n í -
ho stylu, 
ničí plane-
tu i lidské 
zdraví. Kni-
ha je vlast-
ně takovým 
z n o v u o b -
jevováním 
toho, v čem 
mnozí z nás 
v y r ů s t a l i 
a také vý-
b o r n ý m 
manuálem, 
který vás 
provede zjednodušením života.

Pokud vás kniha zaujme stejně jako 
nás, rádi si s vámi o snižování odpadu 
v domácnosti promluvíme třeba právě 
na Garážovém výprodeji 22. 4. 2017, 
který v Pečkách pořádáme. Pokud 
smýšlíte podobně a máte návrh na ně-
jaké další podobné aktivity, spojte se 
s námi, prosím. 

Alena Švejnohová, 
svejnohova@mac.com

Jarní garážový výprodej – Bleší trh 
v sobotu 22. 4. 2017 v Pečkách, 9-13 hodin 

Prodej bude probíhat v areálu Havránkova mlýna (Petra Bezruče 476) 
a na dalších místech ve městě, která budou postupně přidávána 

na mapičku na stránkách projektu www.gvpecky.cz. 
Zde se můžete také registrovat. 

Obvykle se prodávají věci jako oblečení, dětské hračky, nářadí, knížky, 
vybavení do bytu, nádobí, ale třeba také nábytek.

Jarním úklidem a milou komunitní akcí oslavíme společně Den země. 
Podrobnosti a doprovodný program představíme v dubnových P. novinách.

Další info. získáte na tel. 603 700 773 nebo na e-mailu info@gvpecky.cz.
Těšíme se na Vás! Za organizátory Alena Švejnohová
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Zimní údržba: požadavky & realita
Pár suchopárných slov úvodem, kte-

ré vymezují pojem zimní údržba:
Úkolem zimní údržby je zmírňo-

vání závad ve sjízdnosti a schůdnosti 
na komunikacích, vzniklých povětr-
nostními situacemi a jejich důsledky 
a to tak, aby údržba byla zajišťována 
s přihlédnutím ke společenským po-
třebám a ekonomickým možnostem 
vlastníka místních komunikací s při-
hlédnutím k platným právním před-
pisům.

Obec stanoví nařízením (plánem 
zimní údržby) rozsah, způsob a lhů-
ty odstraňování závad ve schůdnosti 
chodníků a místních komunikací (vy-
plývající z nestejné důležitosti míst-
ních komunikací).

Odklízení sněhu se zahajuje při 
čerstvě napadané vrstvě 5 cm v pra-
covní době ihned, v mimopracovní 
dobu do 2 hodin od vzniklé skutečnos-
ti. Mimo kalamitní situace se údržba 
neprovádí v době od 22:00 do 5:00 hod.

Jinými slovy, je to průsečík potřeb 
obyvatel nejlépe okamžitě závady 
zmírnit na celém území města a mož-
nostmi ekonomickými či kapacitní-
mi. Zde se projevuje zásadní rozdíl 
reality a představy některých občanů, 
že máme  v zimním období závady ve 
sjízdnosti  a schůdnosti  odstranit! 
V našem případě omezeném počtem 
zaměstnanců a techniky údržby. Přes 

zimu je počet zaměstnanců nižší než 
v „sezoně“, protože i objem prací v zim-
ních měsících je omezený. Pokud se 
ohlédneme na poslední mimořádně 
mírné zimy, je pak prvních 5 cm na-
padlých po 5 letech prubířským kame-
nem jak pro nás, tak i pro občany.

Opticky je rozdíl mezi komunikací 
v kompetenci SÚS (Tř. Jana Švermy, 
Hálkova či obchvat - zde se upravuje 
převážně sypači s chemickým roz-
mrazovacím materiálem) a ostatními 
komunikacemi v naší správě, které se 
pluhují. Posyp zdrsňovacím materiá-
lem se má provádět pouze na dopravně 
důležitých místech, či místech, kde to 
vyžaduje technický stav komunikace 
(stoupání, ostré směrové oblouky). 

Obvykle 6 zaměstnanců drží zimní 

pohotovost a obsluhuje techniku. Jed-
ná se výhradně o mechanické odklíze-
ní a posyp zdrsňovacím materiálem. 
Zbylé práce obsahují ruční úklid dvou 
až tří zaměstnanců (přechody, zastáv-
ky, podchod, hřbitov) a posyp na vy-
hrazených místech chemicky. 

Obecně mám pocit, že jsme si odvy-
kli jako chodci i řidiči na to, že v  zimě 
mrzne a padá sníh.  

Musíme si uvědomit, že je nutno při-
způsobit jízdu a chůzi stavu komuni-
kací, který je v zimním období obvyk-
lý (sníh na komunikacích, kluzkost, 
zmrazky).

Nutno přiznat, že první nadílka nás 
překvapila, ale nyní považuji naši prá-
ci v souladu s  požadovanou kvalitou.

Adriána Borovičková, jednatelka PS

Spolek rodičů a přátel při ZŠ Pečky trochu jinak
SRPŠ - s touto zkratkou se vyrůstalo 

na každé škole. Jako děti nás nezajíma-
la, byla formalitou a povinností s nic 
neříkající náplní pro naše rodiče. Teď 
jsme se jimi stali my, a protože nás ško-
la a čas našich dětí trávený v ní zajímá, 
chceme školní prostředí ovlivňovat.

Nejde nám jen o finanční výpomoc 
škole, o spolek řízený vedením školy, 
jako je obvyklé na tolika jiných ško-
lách. Chceme dětem věnovat i svůj čas 
a podpořit ostatní rodiče, aby se také 
přidali.

V loňském roce jsme pořádali jar-
ní burzu v prostorách školy, putování 
na kolech, adventní slavnosti, před-

stavení profesí rodičů žákům 9. tříd. 
Dále jsme pomáhali upravit pozemek 
za PČR pro novou „učebnu v přírodě“, 
organizovali svačinky pro děti, snažili 
se o zkvalitnění projektu školní jídel-
ny, pomáháme s využitím výzev z Ev-
ropských fondů (studie půdní vestavby 
školy) apod.

Veškeré tyto akce zajišťují aktivní 
členové spolku ve svém volném čase 
a bez nároku na finanční ohodnocení. 
Tímto všem děkuji a doufám, že naše 
spolupráce bude fungovat i v dalších 
letech a také věřím, že mezi sebou při-
vítáme další rodiče, jimž není  vzdělá-
vání jejich dětí lhostejné.

Město Pečky nás 
pravidelně podporuje 
dotací, kterou vyu-
žíváme k financová-
ní jednotlivých akcí 
a provozu spolku. 
V roce 2016 se jednalo 
o částku 10.000,- Kč , 
na tento rok již máme 
schváleno dalších 
10.000,- Kč. Děkuje-
me.

Děkujeme také za 
finanční dary od pod-
porovatelů, zaslané 
na účet spolku.

Výtěžek z akcí  i  
příspěvky členů/ro-

dičů/dárců jsou použity na další akce, 
podporu a vybavení školy. Konzultuje-
me s učiteli a vedením školy co a kdy 
financovat. V loňském roce byla na-
koupena část dataprojektorů do tříd 
– SRPŠ se podílelo 60.000,- Kč.

Letos i v dalších letech, bychom 
chtěli ohodnotit žáky, kteří se snaží 
dělat něco nad rámec školních po-
viností (Školní parlament, Ekotým, 
účastníky soutěží okresních a vyšších 
kol – výletem, knižním poukazem) 
a doplnit pomůcky a vybavení, na kte-
ré škole nezbývají prostředky. K tomu-
to účelu SRPŠ darovalo škole pro tento 
školní rok částku 16.200,- Kč.

To, jaké budou mít vaše děti pod-
mínky a možnosti, můžete ovlivnit 
i vy. Věřím, že se také zapojíte a vaše 
děti využijí v průběhu studia zakoupe-
né pomůcky, vybavení, případně jinou 
podporu/pomoc z naší strany.

Pro letošní rok připravujeme:
Spolupráci na garážovém výprodeji 

4/2017 • Pomoc s tvorbou učebny v pří-
rodě • Spolupráci na akcích Školního 
parlamentu • Přestavení profesí ro-
dičů žákům 9. ročníku 12/2017 • Ad-
ventntí slavnosti 12/2017

Další informace naleznete na 
webových stránkách školy v záložce 
SRPŠ www.zspecky.cz/skola/srps.

Děkujeme za vaši podporu, 
Žaneta Culková, předsedkyně spolku
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Horké křeslo pro pana ředitele
Na tabuli šlehaly plameny, mode-

rátoři Eliška a Vojta dokonce zapálili 
oheň (na svíčce), křeslo pro hosta bylo 
rozpálené. 8. února přijal pozvání na 
zasedání žákovského parlamentu pan 
ředitel Luboš Zajíc. 

Před dalšími hosty z řad pedagogů 
a prvňáčků zodpovídal otázky, které 

mu prostřednictvím svých zástup-
ců poslali žáci naší školy. A protože si 
naši studenti všímají opravdu úplně 
všeho, dozvěděli jsme se o budoucích 
plánech (např. možná někdy se dočká-
me i šatních skříněk v prostoru dnešní 
tělocvičny, která se přesune za pavilon 
jídelny a školní stravovny), o tom, že 
historické dveře se měnit nebudou, ale 
počítá se s opravou, aby byl vstup jed-
nodušší i pro fyzicky méně vybavené 
jedince. Povídalo se o možnosti výuky 

mimo učebny (nejen Zahrada živá, ale 
i nově vznikající prostor na školním 
pozemku, projektová výuka), o ředitel-
ském volnu, které se tak sice jmenu-
je, ale vyhlašuje se pouze na základě 
závažných technických či organizač-
ních důvodů. Že hodně věcí, například 
výzdoba školy, barevnější třídy …. zá-

leží na nás samotných.…kdyby 
opravdu všichni věděli, jak se 
chovat, snad by vize společenské 
místnosti nemusela býti pouhým 
snem …

Setkání bylo inspirativní i pro 
učitele a pana ředitele, který si 
některé dotazy zapisoval. Pro 
žáky je to pak jedna z možností, 
jak se mohou přímo podílet na 
chodu školy, která je nás všech.

Všechny otázky a odpovědi 
jsou sepsány na webu ve zprávách ze 
zasedání žákovského parlamentu - Mo-
toru školy.      

Eva, Lenka, Míša, 
koordinátorky ŽP Motor školy

Dějepis z Peček v Bělorusku
Kolik toho víme o Bělorusku? Kolik toho víme o jeho historii? Když jsem se 

připravovala na vedení metodických seminářů do Minsku a Magnitovsku, až 
jsem se styděla, že vím tak málo. 

Běloruští učitelé, kteří se našich seminářů organizovaných Ministerstvem 
zahraničních věcí účastnili, toho o naší republice věděli 
poměrně dost. Už z historie mají k naší zemi kladný vztah 
(jejich bible například byla prvně vydána zrovna na na-
šem území), znají naše prezidenty, základní mezníky „na-
šeho“ dvacátého století, pocitově i jazykově se cítí býti více 
Slovany západními. 

Možná i proto na semináři, který byl plný příkladů dob-
ré praxe z výuky našich dějin, spolupracovali poměrně 
aktivně. Tématem byla mediální výuka, která je součástí 
mnoha vyučovacích předmětů u nás, a projektová práce 
na hodinách. Výhrady typu – tohle bychom u nás nemohli, 
protože naši 
žáci musí 
umět ency-
klopedicky 
odříkat ča-
sové přím-
ky, protože 
my musíme 
přesně sle-
dovat časové 
rozvržení učiva – mě vrátily o mnoho let nazpátek v uči-
telské praxi. Několikrát se ozvaly i věty o dobrotě Stalina, 
o kladných aspektech kolektivizace, které jsem vyslechla 
a neargumentovala miliony mrtvých. Učitelé pronášející 
podobná tvrzení byli v menšině, většina přišla okouknout, 
prodiskutovat náš „západní“ způsob učení.

Všechna setkání byla velmi plodná. A Pečky se staly 
vedle Prahy dalším městem, které běloruské učitele zají-
má, protože jedním z témat byla i personifikovaná historie 
pečeckého náměstí. Zaujalo je to tak hodně, že se chtějí 
k nám přijet podívat.

A já pořád vím, že nic nevím. I když po několika se-
minářích, diskusích s mnoha lidmi, návštěvě památných 
míst (největšího koncentračního tábora na území Bělorus-
ka, lesního hřbitova mnoha tisíc lidí z řad inteligence, kte-
ré nechal Stalin před druhou světovou válkou zlikvidovat, 
Stalinské linie – obranného opevnění na hranicích) mám 
asi lepší představu.   

Eva Zajícová, učitelka dějepisu ZŠ Pečky



Z kultury 73 | 2017         Pečecké NOVINY            

Úspěchy žáků ZUŠ v okresních soutěžích
Ve středu 15. 2. 2017 se v ZUŠ Františka Kmocha 

v Kolíně konalo okresní kolo ve hře na klavír. Soutě-
žilo 38 klavíristů. Naši školu úspěšně reprezentovala 
Monika Poláčková, která se umístila ve své kategorii 
na 3. místě.

Ve čtvrtek 16. 2. 2017 se v naší základní umělecké 
škole konalo okresní kolo ve hře na kytaru. Soutěžilo 
10 kytaristů. Naši školu úspěšně reprezentovaly 3 ky-
taristky. Gabriela Bašusová získala 2. místo, Anna 
Plíšková získala 1. místo s postupem a Žaneta Vrbová 
získala 1. místo s postupem, cenu za provedení sklad-
by L. Brouwera – Listopadový den a zároveň se stala 
absolutním vítězem soutěže.

Gratulujeme! 
Petra Vorlíčková, ředitelka

BMČ? Březen – měsíc čtenářů!
Nechte se pozvat na akce, které pro vás pečecká knihovna v rámci 
BMČ připravila:
1. 3. - 31. 3. 2017 - „Krajiny“ - prodejní výstava obrazů Jiřího Starého
1. 3. -31. 3. 2017 - „Velikonoční dekorace“ - prodejní výstava aranžmá Ivy Vondráčko-
vé a drátovaných ozdob Zdeny Eichlerové
7., 14., 21., 28. 3. 18 h - „Jóga pro každého“ – pod vedením lektorky Hany Vrbské
„Výtvarný šikula“ - výtvarný kurz a ruční práce nejen pro děti pod vedením lektorů 
J. Tomanové (úterý 16h) a F. Hály (čtvrtek 16h)
1. 3. - 31. 3. 2017 - „Velikonoce z Přelouče“ – prodej šitých výrobků s tématem veliko-
noc z chráněné dílny PINS Přelouč 
„Kdo si hraje, nezlobí“ - deskové hry a hlavolamy po celý měsíc
5. 3., 14h - „Drum circle“ - skupinové bubnování pod vedením Petra Šušora
8. 3., 18h - Každá kniha má svůj příběh a vlastní život - Jan Řehounek - autorské 
čtení a autogramiáda nymburského autora
2. 4., 14 h - „Kurz korálkování, drátování – velikonoční ozdoby“ - sobotní odpoledne 
s lektorkou Zdenou Eichlerovou 
„Seznámení s internetem“ pro seniory a maminky na mat. dovolené. Každé út + čt 
od 8 do 12 hod.
„Burza práce“ - prezentace serverů s nabídkou zaměstnání, pomoc při vyplňování 
formulářů, sestavování a tisk životopisů apod.
 „Amnestie pro zapomnětlivé čtenáře“
 „Ukázka práce služebních psů“ z Výcvikového střediska psovodů a služebních psů 
Býchory, kteří naší knihovnu pravidelně využívají jako cvičiště pro policejní psy na 
hledání drog a výbušnin.

Donáška knih do domu
Pečecká knihovna připomíná jednu ze svých 

služeb - donášku vybraných knih přímo do domu. 
Tato služba je bezplatná a je prioritně určena pro 
seniory a imobilní občany, bez obav ji mohou vy-
užít i občané dlouhodobě nemocní. Podmínkou je 
pouze platný čtenářský průkaz do naší knihovny.

Pokud máte zájem službu využít, neváhejte nás 
kontaktovat.

Bližší informace získáte: tel. 321 785 566, 606 164 
081 nebo na e-mailu: knihovna@pececko.cz  a to 
v po, pá 12-16h, út, čt 8-12  13-18h.

Soukromí
Úřad pro ochranu osobních údajů, u příležitosti 

„Dne ochrany osobních údajů“ 28. ledna 2017 
vyhlašuje XI. ročník soutěže pro děti a mládež 

„Moje soukromí! Nekoukat, nešťourat!“
Příspěvky mohou soutěžící do 18 let poslat 

(s uvedením jména, adresy a věku) do 30. dubna 
2017 buď elektronicky na soutez@uoou.cz (soubo-
ry do velikosti 9 MB), anebo na adresu Úřad pro 
ochranu osobních údajů, oddělení tiskové, Pplk. 
Sochora 27, 170 00 Praha 7 (obálku označit heslem 
„Soukromí“). 

Bližší informace v Městské knihovně Sv. Čecha 
v Pečkách.

KS ve zkratce
• Zveme všechny seniory a seniorky na půlhodinová lehká cvičení, 

která se konají každé úterý od 10 hodin. S Verčou protáhneme sva-
ly a rozhýbeme klouby. K dispozici jsou velké a malé míče i kari-
matky. Cena je 30,-Kč/ lekci.

• Stále přijímáme zájemce o základní kurz společenského tance. 
• Vlastivědný kroužek připravuje několik vycházek do okolí. 
• Koncem dubna se bude konat tradiční Den města a na čarodějnice 

nám v parku u táboráku bude vyhrávat kapela Poutníci.
• Na našich drahách leží ještě sníh, ale Draci (oddíl Minigolf Pečky) 

se již připravují na turnaje na krytých hřištích. Jedno se nachází 
v obchodním centru Butovice a druhé filcové je v Děčíně. Na obou 
se budou hrát v březnu ligové turnaje. I děti jezdí trénovat do Bu-
tovic, kde je čeká první větší turnaj. Dva naši hráči se již zúčastnili 
mezinárodního turnaje v Děčíně.

Věra Šuková, ředitelka KS

Mezinárodní minigolfový turnaj v Děčíně
                          Zábavný pořad pro děti s Honzou Krejčíkem
                                           Vystoupení travesti skupiny mělo úspěch



Ze sportu / Inzerce8 Pečecké NOVINY            2017 | 3

Holky, gratulujeme!
V lednu a únoru se naše děvčata 

účastnila dvou důležitých turnajů. 
Prvním z nich byl festival v barevném 
minivolejbalu, který se hrál v Nerato-
vicích 29. ledna. Hráčky z přípravky, 
které trénují teprve od září, sbíraly 
v nejmladší žluté a červené kategorii 
zkušenosti. Jejich pokrok od přede-
šlých turnajů byl znát, bohužel však na 
postup ze základní skupiny do dalších 
bojů nestačil. V nejstarší modré kate-
gorii jsme měli naše želízka v ohni, taj-
ně jsme tedy doufali ve velký úspěch. 
Družstva A (ve složení: Natálka, Bára 
Š. a Terka H.) i B (ve složení: Simča, 
Viky S. a Bára P.) zcela ovládla zá-
kladní skupiny. Třetí nejmladší druž-
stvo ve složení: Lucka, Míša a Anežka 
také bojovalo výborně, bohužel však 
pár zkažených podání navíc oproti 
soupeřům je těsně posunula na třetí 
nepostupové místo skupiny. Družstva 
A i B šla do dalších vyřazovacích bojů. 
Děvčata se dostala do top osmičky, tam 
jim však los nepřál a boj o postup na 

první až čtvrté místo odehrála proti 
sobě. Zde bylo vidět, že obě družstva 
jsou naprosto vyrovnaná – výsledek 
zápasu v základním čase byl 9:9, hrál 
se tedy poslední rozhodující balón, ve 
kterém mělo více štěstí družstvo A. 
Pro holky z béčka to byla nadále jedi-
ná prohra, takže vybojovala celkové 
5. místo. Tým A dále narazil na silné 
Kralupy, se kterými prohrál o bod. Po-
slední zápas s Kladnem o třetí místo 
jsme už zase s převahou vyhráli. Cel-
kové umístění 3., 5. a 18. místo z 36 
přihlášených družstev Středočeské-
ho kraje v modrém minivolejbalu je 
pro náš oddíl super výsledek. Tímto 
umístěním si dvě naše družstva zajis-
tila možnost hrát v oblastním finále, 
kam postupuje jen sedm nejlepších 
týmů z každého kraje.

Druhým turnajem byla soutěž mlad-
ších žákyň Středočeského kraje v Be-
nátkách, 12. února. Úvodní zápas s do-
mácím družstvem jsme vyhráli hladce 
2:0. Další zápas s Kolínem jsme prohrá-

li 0:2. Šlo o vůbec první prohru v této 
sezóně, tak není divu, že zanechala ná-
sledek i v dalším zápasu s Brandýsem. 
Přesto děvčata ukázala, kdo je na hři-
šti pánem, a to výsledkem 2:1.  Posled-
ní odložený zápas z minulého turnaje 
s Kolínem děvčata jasně vyhrála 2:0. 
V první výkonnostní skupině jsme 
tedy na druhém místě za Kolínem. 
Doufáme, že je to jen tím, že Kolín 
má odehráno o zápas navíc. Na dal-
ším turnaji bereme snad zpět první 
místo tabulky a zajistíme si tím jasný 
postup do finále Středočeského kraje, 
kde nás již budou čekat těžké boje.    

L. Šátková, trenérka

Výroční valná hromada AFK Pečky
V sobotu 28. 1. 2017 se od 17:00 ho-

din, v budově ZUŠ Pečky, konala vý-
roční schůze Amatérského fotbalového 
klubu Pečky. Po zahájení a schválení 
jednacího řádu, proběhla nejsledova-
nější část programu, neboť byli vyhla-
šováni nejúspěšnější sportovci našeho 
klubu za uplynulou sezónu 2015/2016. 
Ze všech věkových kategoriích od pří-
pravek až po dospělé, AFK ocenilo 17 
fotbalistů, za nejvíce branek v soutěži 
a za vzornou reprezentaci klubu. Po 
této slavnostní chvíli, které se účastni-
lo celkem 46 přítomných, následovalo 
hodnocení činnosti organizace před-
nesené předsedou panem Jaroslavem 
Lukášem a zprávu o hospodaření za 
rok 2016 a finanční úvahu na rok 2017 
předložil pan Zdeněk Buřič. Sportov-
ní výkony jednotlivých mužstev za 
rok 2016 zhodnotili samotní trenéři 
a zejména v mládežnických kategori-
ích jsme mohli zaznamenat zajímavé 
dílčí úspěchy. Po krátké diskuzi byli 
účastníci seznámeni s návrhem usne-

sení, v kterém se AFK zavázalo k plnění nemalého množství úkolů pro budoucí 
období, kromě jiného i přípravy oslav 110 výročí od založení fotbalového klubu, 
kterého dosáhneme v příštím roce. Všem zúčastněným patří poděkování, že si 
našli čas a projevili zájem o dění fotbalového klubu.  

Nejúspěšnějšími sportovci AFK Pečky v sezóně 2015/2016 byli:
Michal Dekastello, nejlepší střelec mužstva přípravky r. 2008
Tomáš Müller, nejlepší střelec mužstva přípravky r. 2007
Jan Pošík, za vzornou účast v mužstvu mladší přípravky
Matyáš Středa, nejlepší střelec mužstva přípravky r. 2006
Vojtěch Kozák, nejlepší střelec mužstva přípravky r. 2005
David Vrba, za vzornou účast v mužstvu starší přípravky
Filip Horák, nejlepší střelec mužstva žáků r. 2004
Patrik Műller, nejlepší střelec mužstva žáků r. 2003
Martin Zradička, za vzornou účast v mužstvu mladších žáků
Tomáš Holub, nejlepší střelec mužstva starších žáků
Karel Svobodník, za vzornou účast v mužstvu starších žáků
Michal Ontl, nejlepší střelec mužstva dorostu
Ondřej Richter, za vzornou účast v mužstvu dorostu
Bedřich Novotný, nejlepší střelec B mužstva dospělých
Štěpán Růžička, nejlepší střelec A mužstva dospělých
Michal Modrovič, za vzornou účast v mužstvu dospělých

Všem oceněným fotbalistům patří gratulace k dosažení 
vynikajících sportovních úspěchů a ostatním členům 
poděkování za aktivní činnost v organizaci.

Fotbalové dění sledujte na našich 
internetových stránkách www.afkpecky.cz.

Zdeněk Buřič

Fotbalový klub 
AFK Pečky 

pořádá v pátek 
3. března 2017 
od 20.00 hodin 

TRADiČNí PLES 
S BOHATOU 
TOMBOLOU 

K tanci a poslechu 
hraje Faustband. 

Vstupenky v před-
prodeji za 20,- Kč 

lze zakoupit: 
Kenast s.r.o., měst-

ská knihovna 
a hospoda Na Hřišti. 

Rezervace a info. 
na stránkách klubu 
www.afkpecky.cz.

PRODEJ SLEPiČEK
Drůbež Červený Hrádek prodává slepičky typu 

Tetra hnědá a Dominant 

ve všech barvách z našeho chovu! 
Stáří 14 - 19 týdnů. Cena 149,- - 180,- Kč/ ks. 

Prodej: 22. března 2017 

Pečky - parkoviště u ZZN - 14:55  hod.                                                                                                         
Při prodeji slepiček - výkup králičích kožek 

- cena dle poptávky 
Informace: Po - Pá  9:00 - 16:00 h 

Tel.: 601 576 270, 728 605 840

FiRMA TRUHLářSTVí CHRASTiL 
s provozovnou v Cerhýnkách 

přijme truhláře 
nebo manuálně zručnou osobu 

do zakázkové výroby nábytku. 
Nástup možný ihned. 

Bližší informace na telefonním čísle 777 944 635.



Nejvýznamnější a dnes již tradiční sportovní akci, lze provést s ohledem na bezpečnost závodníků pouze za úplné po-
stupné uzavírky silnic. Z toho důvodu odbor dopravy Městského úřadu v Kolíně, jako silniční správní úřad vydal rozhod-
nutí, kterým povolil krátkodobou uzavírku silnic č. II/329, III/3297 a III/32914. Pro informování široké veřejnosti je toto 
rozhodnutí vyvěšeno na úřední desce města. Čtenářům našich novin z tohoto rozhodnutí přinášíme znění nejdůležitějších 
podmínek a situační mapu: 

a) druh uzavírky: úplná – krátkodobá
b) důvod uzavírky: pořádání sportovní akce – běžecký závod „Pečecká desítka“
c) rozsah uzavírky: po silnici II/329 od km staničení cca 8 (Masarykovo nám., třída Jana Švermy
v Pečkách), na křižovatce se silnicí III/32914 vpravo (ul. Sladkovského), dále po této silnici přes
obec Ratenice až k městysi Cerhenice, před nadjezdem přes žel. trať vlevo směr Sokoleč a po 
silnici III/3297 až k žel. nadjezdu před obcí Sokoleč a zpět.
d) délka uzavírky: cca 5 km.
e) termín uzavírky: 11. 3. 2017 od 11.30 hod do 13.15 hod.
f) objížďková trasa: není stanovena, protože úsek silnic bude postupně po několika minutách
uzavírán a otvírán dle postupu závodu, do uzavřeného úseku bude povolen vjezd vozům záchranářů
a příp. autobusové dopravy

Václav Zavřel, vedoucí odboru výstavby, zemědělství, doravy a živ. prostředí

Ze sportu 93 | 2017         Pečecké NOVINY            

V sobotu 11. března odstartuje 38. Pečecká desítka 
Memoriál Jardy Kvačka

Pravidelně druhou břez-
novou sobotu si užívají 
v Pečkách radosti z pohybu 
vyznavači vytrvalostního 
běhu. Stejně tomu bude 
i letos, kdy se uskuteční 
v pořadí již 38. ročník Pe-
čecké desítky. Tento závod 
je současně memoriálem 
Jardy Kvačka, místního 
běžce, který stál u zrodu 
této akce. Závody pořádají pečečtí at-
leti ve spolupráci s Městským úřadem 
Pečky. Desítka se postupně dostala do 
povědomí široké běžecké veřejnosti 
a těší se každoročně značné pozornos-
ti. Český atletický svaz ji v loňském 
roce vyhodnotil jako pátý nejpovede-
nější silniční běh u nás. Organizátoři 
věří, že opět přivítají v Pečkách okolo 
tisícovky běžců. Rovněž očekávají, že 
mezi nimi nebudou chybět naši špičko-
ví běžci, kterým budou vydatně kon-
kurovat kvalitní vytrvalci ze zahrani-
čí. Hlavní závod na 10 km je určen jak 

registrovaným, tak i kondičním běž-
cům. Všichni, kdo o startu uvažují, by 
měli absolvovat odpovídající kondiční 
přípravu.

 Registrace závodníků probíhá na 
internetových stránkách http://pec-
ky10km.wz.cz/, kde jsou k dispozici 
bližší podrobnosti jak o hlavním závo-
dě, tak o závodech mládeže. Hlavní zá-
vod na 10 km bude odstartován ve 12.00 
hodin před hasičskou zbrojnicí.  Přes-
ně změřená trať s minimálním převý-
šením je vedena z městského parku po 
silnici do Ratenic a Cerhenic, kde je 

obrátka. Po stejné trati se 
běžci vrací zpět do Peček. 
Vítězství v hlavních kate-
goriích z minulého roku 
obhajují kenští běžci Joel 
Mwangi a Betty Cheple-
ting. Ve startovní listině, 
která čítá v současnosti víc 
než 700 běžců, jsou zatím 
běžci z pěti zemí. V rámci 
memoriálu Jardy Kvačka 

se uskuteční 16 mládežnických závo-
dů se startem a cílem v městském par-
ku. Start první kategorie je na pořadu 
v 8.30 hod. Na rozdíl od dospělých, kte-
ří se přihlašují pouze předem na inter-
netu, se děti registrují až v den závodu 
ve sportovní hale, nejpozději 30 minut 
před startem své kategorie. Pro ty, kte-
ří nemají tolik natrénováno je na 11.00 
hodin v parku připraven kondiční lido-
vý běh na 1.600 m. Pořadatelé se těší 
na Vaši účast a věří, že běžce přijdou 
povzbudit v hojném počtu občané z Pe-
ček a okolí. 

Jiří Katrnoška, pořadatel

Pečecká desítka a dopravní situace

Rozběhni se aneb proč začít běhat?
Není nic jednoduššího než vyběh-

nout. Že jste to zkusili několikrát 
a vždy to skončilo naprostým  kra-
chem? Nevadí, zkusme to znovu, vždyť 
opakování je matkou moudrosti.

 Poučme se z předchozích chyb. Jed-
nou z těch nejčastějších je vyběhnutí 
příliš rychlým tempem, následně tělo 
vyprodukuje velké množství kyseliny 
mléčné a to má za následek totální vy-
čerpání a odpor k dalšímu běhu. 

Pojďme na to jinak: nebudeme s ni-
kým závodit a nikoho předbíhat. Spo-
lečně se nejprve protáhneme, zahřeje-
me a poté vyběhneme klidným a po-
malým tempem, které budeme klidně 
střídat s chůzí. Postupným a poctivým 
tréninkem se můžeme dopracovat až 
k těžkým intervalovým tréninkům (to 
nás ale na začátku opravdu nečeká).

Obujme si klidně staré tenisky a ob-

nošené tričko a zkusme to spolu! Rela-
xujme tak, čerpejme energii na dnešní 
uspěchanou dobu, odpočiňme si od 
všeho stresu. Nechme starosti doma 
a soustřeďme se jen na sebe. 

A časem, pokud budeme pravidelně, 
i když velice pomalu běhat, pocítíme 
jak fyzické změny, štíhlejší postavu, 
tak lepší náladu - jen tak něco nás ne-
naštve, nerozhodí. Není totiž náhodou, 
že přední maratonští a ultramaratonští 
běžci jsou velice psychycky oddolnými 
jedinci. Při extrémně dlouhých závo-
dech musí především bojovat sami se 
svým odhodláním závod dokončit. Po-
kud to však zvládnou, velice je to posí-
lí jak v profesním tak osobním životě. 
Pojďme se těmto skvělým lidem trošič-
ku přiblížit, bude to dlouhá cesta, ale 
nikdy není pozdě začít. I malými krůč-
ky lze vyšplhat na vrhol.

Již nyní se moc těším na všechny, 
co s nadšením a očekáváním dorazí 
na náš nový tréninkový kurz běhu 
a kondiční přípravy každé úterý od 
18:00 – 19:00 ve Vzdělávacím centru 
Pečky. Veškeré informace a registra-
ce na tel. 724 811 636.

S láskou k běhu Alča Katrnošková, 
instruktorka sportovních kurzů 

a soukromá kondiční trenérka



Hodně zdraví a elánu!
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Vzpomínáme
Dne 1. března je 
tomu již 16 let, 
kdy nás beze slůvka 
rozloučení opustila 
p. Věra Šenfeldová, 
rozená Železná. 
S láskou vzpomínají 
dcera Jolana, vnuk 
David, syn Petr 
a ostatní příbuzní.

Významná osobnost
V roce 1898 se v Dobřichově, v dom-

ku č. 42 u kostela, narodil v početné 
rodině Sládkových syn Jan. Jeho vzdě-
lání začalo v obecné škole v Radimi 
a poté na měšťance v Pečkách.

Už jako žák radimské školy hrával 
v kapli při školních mších na harmo-
nium a v dobřichovském kostele na 
varhany. Jeho životní dráha byla jasná 
- hudba. 

Vystudoval varhanní oddělení praž-
ské konzervatoře. O jeho velkém nadá-
ní a umění svědčí to, že ještě při studi-
ích střídal varhaníka v chrámu svaté-
ho Víta a hrál v bazilice svatého Jiří na 
Hradčanech. Stal se i kampanologem, 
hudebním znalcem zvonů, kolaudoval 
nové zvony pořizované farami za zvo-
ny zrekvírované pro účely 1. světové 
války. Navštívil na 350 kostelních věží 

Historie a současnost vodovodu v Pečkách 1930 -2015 / 1. část
Důvodem k napsání tohoto příspěv-

ku do Pečeckých novin byl nebývale 
velký zájem posluchačů o historii vo-
dovodu v Pečkách, a to po přednášce 
„Cesta k pramenům“, která byla zařa-
zena do programu ČKA k 90. výročí 
povýšení Peček na město.

Historie vodovodu v Pečkách se za-
čala psát rokem roku 1872 v době zalo-
žení „Lučební továrny“. Při pohledu na 
mapu stabilního katastru* z roku 1841 
je patrné, že Pečky byly hodně malá 
obec. Řada domů obklopovala dnešní 
náměstí T. G. M., ulici K. H. Borovské-
ho a „Bačov“ včetně Křížova mlýna, 
který byl založen už v roce 1747. Zpro-
voznění trati Praha – Olomouc v roce 
1845 přineslo bouřlivý rozvoj průmys-
lu a tím i požadavky na dodávky vody 
pro výrobu. Na mapě z období let 1877 – 
1880 je vidět rafinerii cukru – původně 
továrnu na výrobu syrobu (zal. 1846), 
cukrovar (zal. 1863) a Lučební továrnu 
(zal. 1872). V průběhu následujících let 
vznikají další dvě chemické továrny. 
Závod na výrobu síranu hlinitého (po-
slední majitel pan Schulz, který zavedl 
výrobu zemědělských strojů) a továr-
na na výrobu cikorky pana Kosiny – 
později „Perla“ na výrobu prostředků 
pro pivovarnictví.

Překotný rozvoj průmyslové výro-
by přinesl požadavky na pracovní síly. 
Po industriální výstavbě následovala 
stavba domů pro bydlení, hlavně v ob-
lasti ul. Bezručova a Husova třída, dnes 
Tř. 5. května. Rozvoj obce, která byla 
v roce 1879 povýšena na městys, přine-
sl zvýšenou potřebu dodávky vody. Ta 
byla pokryta vodou ze studní. Obec-

ních i soukromých.  Poslední viditelné 
obecní studně jsou v ulici Bezručova 
před č.p. 130 a u zdravotního střediska 
v ul. Třebízského. Pouze cukrovar bral 
technologickou vodu z mlýnského ná-
honu (doloženo vodním právem) a rafi-
nerie cukru brala vodu z tzv. vodárny 
v ulici Mlýnská, kterou dopravoval 
soukromým vodovodem.     

Výroba v lučební továrně na výrobu 
umělých hnojiv, spodia (živočišného 
uhlí), kostního klihu a kyseliny síro-
vé, v době bez kanalizace a jakéhoko-
liv čištění odpadních vod přinesla to, 
co v té době čekal málokdo. Otázka 
ochrany spodních vod nebyla aktuál-
ní, došlo tedy, tak jako před lety ve Vel-
kých Chvalovicích, ke znehodnocení 
spodní vody v horní části Peček. Nou-
zové domky (od silnice na Dobřichov 
k hostinci Zavadilka č.p. 177) měly 
vodu nepoužitelnou. A tak se ukázala 
potřeba řešení otázky pitné vody v této 
části obce. Městskou radou byl vyzván 
„oprávněný civilní kulturní inženýr“ 
Dr. ing. František Uher aby pro nouzo-
vé domky hledal pitnou vodu. 14. ledna 

1927 byl oznámen negativní výsledek 
jeho snažení. Technický úředník fir-
my Josef Schulz ing. Antonín Hesig 
přednesl úvahu o stavbě vodovodu. 
Městská rada tuto myšlenku schváli-
la a pověřila Dr. ing. Františka Uhra, 
znalce místních poměrů, k vypracová-
ní projektu vodovodu z vytipovaného 
kvalitního zdroje pitné vody v neda-
lekých Tatcích. Z jezírka, které nikdy 
nezamrzalo. 

Jak práce na vodovodu pokračova-
ly, se dočtete v dalším čísle Pečeckých 
novin.

*Stabilní katastr je soubor údajů 
o veškerém půdním fondu v Rakous-
kém císařství. Byl pořízen v1. polovině 
19. století za účelem získání dostateč-
ně přesného měřičského podkladu pro 
stanovování pozemkové daně. Z mě-
řičského operátu stabilního katastru 
byly odvozeny pozdější katastrální 
mapy na území České republiky. U po-
zemků se evidovala velikost, poloha 
a čistý výnos. V Čechách proběhlo mě-
ření v letech 1826 – 1830 a 1837 – 1843.

Miroslav Hartman

Gratulujeme
V měsíci březnu oslaví 
svá životní jubilea:
Josef Čížkovský – 80 let
Václav Dřízhal – 85 let
Anna Szöcsová – 92 let
Naděžda Žertová – 94 let

v Čechách, na Moravě i na Slovensku 
až po Košice, pobýval ve zvonárnách.

Po působení na různých místech 
zakotvil v Bystřici pod Hostýnem, kde 
vykonal obrovskou práci v oblasti hud-
by a kultury vůbec, mj. spoluzakládal 
pěvecký sbor a hudební školu, jejímž 
byl prvním ředitelem, ale především 
se zapsal jako skladatel nesčetných 
velkých skladeb pro sbor, dechový or-
chestr i drobných skladbiček.

Jan Sládek se stal čestným obča-
nem Bystřice pod Hostýnem, kde 
v roce 1983 zemřel a je pohřben. Na 
rodný Dobřichov nezapomínal, vracel 
se sem, v Pečkách se oženil. V roce 
1971 napsal: „Rád vzpomínám na dobu 
svého mládí, ač bylo třeba trpké a chu-
dé, také nikdy nezapomínám na své 
zemřelé rodiče a sourozence.“ -zf-

S jarním sluníčkem a chutí …
Se začátkem II. semestru 2016/17 

rozšiřuje Vzdělávací centrum Pečky 
nabídku vzdělávacích, výtvarných 
a sportovních kurzů!

Úspěšně se rozběhla Angličtina pro 
aktivní seniory. Plný kurz a další zá-
jemci v zárodku skupiny další jsou po-
těšením nejen pro lektorku Báru.

Novinkou je cyklus besed s dětskou 
psycholožkou Mgr. Danou Kynclovou 
na téma Co ne/potřebuje „zlobivé dítě“. 
15. března, 19. dubna a 17. května si 
můžete přijít pobesedovat o tom, jak si 
děti utváří svět, co nám dospělým říka-
jí svým chováním, proč a kdy zlobí … 
vždy od 18:00.

Pro ty, kteří nemají přes týden čas, 
otevíráme víkendový kurz malby 
a kresby Ateliér. Tématem prvního so-
botního odpoledne (25. března, 14:00) je 
perspektiva v malbě a kresbě. S sebou 
pomůcky k té technice, která vám vy-
hovuje.

Dámský klub KLUBKO zve všechny 
šikulky i ty méně zručné (zato srdeč-
né) na své první úterky v měsíci (18:00) 
v rámci charitativní akce na pomoc 
africkým dětem Malé velké věci. Bu-
deme plést a háčkovat čtverce pro 
výrobu dek i další potřebnosti na za-
hřátí. Máte-li trochu času, zbytek vlny 
a hlavně chuť pomáhat, jste srdečně 
vítány. Nezkušené naučíme J.

A pro sportovní začátečníky všeho 
věku a ne/zdatnosti jsme připravili tré-
ninkový kurz běhu a kondiční přípra-
vy Rozběhni se … Každé úterý od 18:00 
ve VCP!

A navíc ještě Jarní dílny (březnová, 
peddig, lapače snů, velikonoční, dráto-
vání, fototoulka do Prahy,…). 

Informace o celé nabídce VCP na: 
www.vzcentrum.cz, tel: 724 811 636, 
www.facebook.com/vzcentrum

Jana Kusá, koordinátorka VCP
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MĚSTO PEČKY A   

MĚSTSKÝ ÚŘAD VÁS ZVOU NA  
 

                    XXVII. REPREZENTAČNÍ  
                 PLES MĚSTA PEČKY 

 

18.3.2017    20:00 
KULTURNÍ STŘEDISKO PEČKY 

 
 K POSLECHU A TANCI HRAJE  TOX   

PŘIPRAVILI JSME PRO VÁS I VEČERNÍ PŘEKVAPENÍ     
 

 PŘEDPRODEJ VSTUPENEK V KULTURNÍM STŘEDISKU PEČKY 
  
 OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO                     CENA: 100,- KČ 

SlouPEČKY 
k zamyšlení

Vážení přátelé, dovolte mi, abych se 
prostřednictvím krátkých sloupečků, 
věnoval komentáři některých témat, 
která se týkají nejen života v našem 
městě, ale lidského jsoucna všeobecně. 
Společným tématem všech letošních 
sloupků bude povzdech nad ztrátami. 

Nejsou to jen ztráty někoho blízké-
ho, nebo nějakých věcí či iluzí, ale je 
to ztráta morálky! Ano- přesně jako ve 
filmu ,,Skřivánci na niti“, kde zaznělo - 
,, ...... kam se poděla hudba a nejen hud-
ba, kam se poděl mlíkař a profesor?“ 
Tak stejně i já se ptám - kam se poděla 
morálka?

 Nežijeme dnešní uspěchanou dobu, 
se snahou o vlastní prospěch, na úkor 
morálky? Není dnešní „krize“, spíše 
mravní bídou? Zamysleme se, kaž-
dý jednotlivec, nad svým počínáním 
a zkusme s tím něco udělat. Třeba se 
nám bude žít lépe.                                                                

Jiří Lazar

Zdravotní péče v Pečkách
Praktičtí lékaři:
MUDr. Jandová Jaroslava Zdravotní středisko, Třebízského 292 321 785 062

Po 6:30 - 12:00  Út 6:30 - 12:00 15:00 - 17:00 
St 6:30 - 12:00  Čt 6:30 - 12:00  Pá 6:30 - 12:00

MUDr. Pokorný Zdeněk 5. května 166 321 785 161
Po 7:30 - 11:30  Út 7:30 - 11:00  St 7:30 - 11:30  Čt 7:30 - 
11:30 13:30 - 15:00 do 18:00 po objednání  Pá 7:30 - 11:30

MUDr. Seifertová Drahomíra Třída Jana Švermy 141 734 223 997
Po 13:00 - 18:00  St 7:30 - 15:00  Pá 7:30 - 12:30

Zubní Lékaři:
MUDr. Souček Michal Zdravotní středisko, Třebízského 292 321 785 097

Po 8:00 - 12:30 13:00 - 17:00  Út, St, Čt 8:00 - 12:30 13:00 
- 15:30  Pá 8:00 - 12:30 13:00 - 14:00

MUDr. Mikšovská Jana Zdravotní středisko, Třebízského 292 321 785 084
Po 8:00 - 15:00  Út 8:00 - 16:00  St 8:00 - 15:00       Čt 8:00 
- 14:00  Pá 8:00 - 13:00

MUDr. Žahour Vladimír Zdravotní středisko, Třebízského 292 775 021 752
Lékař pro děti a dorost:
MUDr. Schürzová Věra Zdravotní středisko, Třebízského 292 321 785 061

Po 7:00 - 11:00 11:30 - 13:00  Út 7:00 - 11:00 12:00 - 18:00  
St 7:00 - 11:30  Čt 7:00 - 11:00   Pá 7:00 - 11:30

Gynekolog:

MUDr. Chládek Karel Zdravotní středisko, Třebízského 292 321 785 348              
736 146 100

Po, St 8:00 - 12:00 13:00 - 15:00  Pá 8:00 - 12:00
RHB:
Prasková Marie Zdravotní středisko, Třebízského 292 602 621 405

Po 8:00 - 13:00  Út 8:00 - 11:30 12:30 - 16:30         St 8:00 - 
13:00  Čt 8:00 - 11:30 12:30 - 15:30      Pá 8:00 - 13:00 

Logoped:
Mgr. Marešová Alena Zdravotní středisko, Třebízského 292 728 049 573

Út 8:00 - 12:00 12:30 - 15:00
Lékárna Pečky Masarykovo náměstí 53 321 785 068

Po - Pá 7:30 - 12:00 12:30 - 17:00  So 7:30 - 10:00
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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)

Relay - nádraží ČD Pečky

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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1. 3. - 31. 3.  Prodejní výstava obrazů Jiřího starého „Krajiny“ (MK)
   Městská knihovna Sv. Čecha Pečky, www.knihovnapecky.cz
1. 3. - 31. 3.  Prodejní výstava aranžmá „Velikonoční dekorace“ ivy Von 
   dráčkové a drátovaných ozdob Zdeny Eichlerové (MK)
   Městská knihovna Sv. Čecha Pečky, www.knihovnapecky.cz
 3. 3.  20:00 Ples AFK Pečky
   Kulturní středisko Pečky
 4. 3.  Soutěž ve společenském tanci
   Kulturní středisko Pečky
 5. 3. 14:00 „Drum circle“ - skupinové bubnování pod vedením 
   Petra Šušora (MK)
   Městská knihovna Sv. Čecha Pečky, www.knihovnapecky.cz
6. - 7. 3.  9:00 Výstava železničních modelů
  - 17:00 Žerotínova 281, Pečky, www.szmp.cz
 7. 3. 18:00 Workshop Malé velké věci  - tvoříme pro charitu (KLUBKO)
   Vzdělávací centrum Pečky, www.vzcentrum.cz
 8. 3. 17:00 Přednáška „Hrad Oldříš a zázemí libického hradiště“, 
   archeolog Bc. Matěj Forst (ČKA)
   KS Pečky, akademiepecky.wixsite.com/akademie
  18:00 „Každá kniha má svůj příběh a vlastní život“ 
   – Jan řehounek (autorské čtení a autogramiáda (MK)  
 11. 3. 8:30 38. Pečecká desítka Memoriál Jardy Kvačka
   Lesopark Pečky
  14:00 Workshop Březnová dílna pro pra/rodiče s dětmi (VCP)
   Vzdělávací centrum Pečky, www.vzcentrum.cz
 14. 3. 18:00 Workshop Jarní peddig (KLUBKO)
   Vzdělávací centrum Pečky, www.vzcentrum.cz
 15. 3. 18:00 „Co ne/potřebuje zlobivé dítě“ - první z cyklu besed 
   s dětskou psycholožkou (VCP)
   Vzdělávací centrum Pečky, www.vzcentrum.cz
 18. 3. 14:00 Workshop Lapače snů  - pro dospělé i děti (VCP)
   Vzdělávací centrum Pečky, www.vzcentrum.cz
  20:00 XXVii. reprezentační ples města Pečky 
   Kulturní středisko Pečky
 19. 3. 15:00 Rej masek – pro děti (KS)
   Kulturní středisko Pečky, www.pecky.cz
 21. 3. 17:30 Žákovský koncert ZUŠ Pečky
    Velký sál ZUŠ Pečky, www.mujweb.cz/zus.pecky
 22. 3. 17:00 Dobytí jižního hvězdnatého ráje – Petr Horálek, astronom,  
   astrofotograf, spisovatel a cestovatel (ČKA)
   KS Pečky, akademiepecky.wixsite.com/akademie
 23. 3. 17:30 Absolventský koncert ZUŠ Pečky
   Velký sál ZUŠ Pečky, www.mujweb.cz/zus.pecky
 25. 3. 14:00 Výtvarný workshop Ateliér – perspektiva v malbě 
   a kresbě (VCP)
   Vzdělávací centrum Pečky, www.vzcentrum.cz
 28. 3. 18:00 Workshop Jarní peddig (KLUBKO)
   Vzdělávací centrum Pečky, www.vzcentrum.cz
 30. 3. 18:00 Koncert Českého kytarového dua (ZUŠ)
   Velký sál ZUŠ Pečky, www.mujweb.cz/zus.pecky
 1. 4. 14:00 Workshop Velikonoční dílna pro pra/rodiče s dětmi (VCP)
   Vzdělávací centrum Pečky, www.vzcentrum.cz
 2. 4. 14:00 „Kurz korálkování, drátování – velikonoční ozdoby“ 
   s lektorkou Zdenou Eichlerovou (MK) 
   Městská knihovna Sv. Čecha Pečky, www.knihovnapecky.cz
 4. 4. 18:00 Workshop Malé velké věci  - tvoříme pro charitu (KLUBKO)
   Vzdělávací centrum Pečky, www.vzcentrum.cz
 8. 4.  Zájezd do Kudowy Zdroje (KS)
  13:00 Vítání jara – velikonoční slavnosti (VCP)
   Kulturní středisko Pečky

řáDKOVá iNZERCE


